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Midland Speedway Spektakel 
Hemelvaartdag, donderdag 2 juni 2011 

      
 
 
 
 
 
Uithoorn, 1 mei 2011 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 
Op Hemelvaartdag, 2 juni beschikken we over de Midland Speedway in Lelystad. Dit circuit omvat een 
oval en een binnencircuit met een totale lengte van 1.100 meter. Geen groot circuit, maar juist daarom 
een uitstekende locatie om aan rijvaardigheid en circuitervaring te werken! De Midland Speedway 
wordt veel gebruikt voor driftevenementen en -trainingen en diverse autoclubs organiseren hier 
regelmatig slalomwedstrijden. Dit evenement is een prima voorbereiding op ons grote 
circuitevenement in Papenburg, later dit jaar. 

Het ochtendprogramma bestaat uit een slalom en ‘s middags is er na een circuitverkenning onder 
begeleiding, ruimte voor vrij rijden. Dit evenement is uitstekend geschikt voor leden zonder 
circuitervaring. Desgewenst is er ook bij het vrij rijden mogelijkheid tot individuele begeleiding en 
instructie door onze clubinstructeurs. Er zal een groepsindeling gemaakt worden die zoveel mogelijk 
op basis van ervaring wordt opgesteld. Onthoud het gezegde: ‘de grenzen van een Porsche 
verkennen doe je niet op de openbare weg, maar – gecontroleerd – op het circuit!’ 

Programma       
 

09.00  Ontvangst met koffie en inschrijving 
09.30  Briefing  
10.00  Slalom in 2 groepen 
12.00  Lunch 
13.00  circuit rijden en instructie 
14.00 circuit rijden (op verzoek onder begeleiding)  
16.00 prijsuitreiking – einde evenement 
 
 
 
De deelnameprijs per deelnemende auto/bestuurder bedraagt slechts € 55,- en is inclusief koffie bij de 
ontvangst en een lunch. Dubbelstarters betalen € 35,- De prijs voor de koffie en lunch voor een 
eventuele bijrijder of toeschouwer die niet als dubbelstarter wordt ingeschreven bedraagt € 15,- 

Het aantal deelnemende auto’s is strikt gelimiteerd tot 25. Dus  wacht niet te lang met inschrijven! 
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Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het on-line inschrijfformulier. Inschrijvingen per mail of fax 
worden niet in behandeling genomen. Het formulier bereikt u door op de  home page van de PCH 
website bij “NU INSCHRIJVEN VOOR” het evenement “Midland Speedway” aan te klikken. Onderaan 
de pagina die dan wordt geopend vindt u de link naar het inschrijfformulier. Na het invullen van het 
formulier klikt u op "VERSTUREN". De formulieren worden behandeld en plaatsen worden toegekend 
op volgorde van binnenkomst van de formulieren. U ontvangt tijdig een deelnamebevestiging en 
verdere informatie. 

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


