Rijvaardigheidtraining en slalom
Midland Circuit – 10 april 2016

Amsterdam, 4 maart 2016
Geachte PCH leden,
Beste Porsche vrienden,
Op 10 april a.s. organiseert de PCH haar jaarlijkse rijvaardigheidtraining. Dit evenement is
zowel geschikt voor beginnende deelnemers als voor meer gevorderden. Alleen door
herhaalde deelname aan rijtrainingen worden uiteindelijk de reflexen ontwikkeld om zonder
nadenken om te kunnen gaan met probleemsituaties op de weg.
Het Midland circuit is (voor Porsches) geen circuit waar hoge snelheden gehaald worden,
maar heeft wel veel (technische) bochten en chicanes, waardoor het zeer geschikt is voor
rijvaardigheid trainingen. Er is ruimte en aandacht voor rijders van elk niveau, van beginner
tot ervaren coureur.
TIP: Bent u er van overtuigd geen training meer nodig te hebben: schrijf uw partner in voor
de training en doe zelf mee als dubbelstarter aan de slalom.

De training wordt gegeven door onze eigen ervaren instructeurs. Daardoor kunnen we deze
training aanbieden tegen een fractie van de prijs die de commerciële organisaties hiervoor
rekenen. Het ochtend gedeelte bestaat uit een aantal oefeningen om de rijvaardigheid en de
controle over uw auto te verhogen. In de middag wordt het geleerde in de praktijk gebracht
met een slalom, de beste oefening die er is om onder- en overstuur te ervaren en te
beheersen. Uiteraard zijn hiermee ook punten voor de PCH sportbeker te verdienen!
Deze training is nadrukkelijk geen race evenement. De oefeningen op het circuit vinden
plaats onder gecontroleerde en veilige omstandigheden en vrij rijden is niet toegestaan.
Programma
09:30 ontvangst met koffie en inschrijving
10:00 aanvang rijvaardigheidtraining (wisselend in groepen)
12:30 lunch
13:30 middagprogramma - slalom
16:00 afsluiting en prijsuitreiking
16:30 einde
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De deelnameprijs bedraagt € 95,- Voor dubbelstarters geldt een tarief van € 55,- en
toeschouwers/passagiers betalen € 15,- Deze prijzen zijn inclusief ontvangst met koffie en
een (eenvoudige) lunch in de kantine van het circuit.

De inschrijving sluit op 3 april 2016
Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers (afhankelijk van groepsindeling). Vol is vol!
Adres: Talingweg 89, 8218 NX Lelystad
Namens het bestuur en de sportcommissie,
Met vriendelijke groeten

Inschrijven
10 april 2016

Henry de Vaal
Voorzitter
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