Slalom en rijvaardigheid training
Midland Circuit Lelystad
Zondag 6 juli 2014
Leerdam, 25 mei 2014
Beste Porsche vrienden,
Net als vorig jaar kiezen we weer voor het uitzetten van twee slalomtrajecten die we
tegelijkertijd kunnen gebruiken en dat levert veel rijtijd op! Na de slalom, waarmee punten
verdiend kunnen worden voor de PCH Sportbeker 2014, is er in de middag ook veel tijd en
aandacht voor rijvaardigheid training.
Het Midland circuit is (voor Porsches) geen circuit waar hoge snelheden gehaald worden,
maar heeft veel (technische) bochten en chicanes, waardoor het zeer geschikt is voor
rijvaardigheid trainingen, onder begeleiding van onze eigen PCH instructeurs.
Er is ruimte en aandacht voor rijders van elk niveau, van beginner tot ervaren coureur.
Desgewenst is er ook ruimte voor individuele instructie en begeleiding door de instructeurs.
Kortom, een ideale mogelijkheid om uw rijvaardigheid te verbeteren.

Waarom meedoen aan een slalom of rijvaardigheidtraining?
Over het slalom rijden bestaan een aantal hardnekkige misverstanden. Dat is jammer, want
er is geen betere rijvaardigheid oefening en geen betere manier om te leren hoe u - zonder
risico – altijd de controle over uw auto kunt houden. De bestaande misverstanden proberen
we wederom, ook voor onze nieuwe leden, in de bijlage van deze uitnodiging uit de weg te
ruimen.

Kosten
Deelname: € 90,Dubbelstarter: € 40,Lunch: € 15,- (eenvoudige lunch in de kantine
van het circuit)

Programma
09:30 Inschrijving (kom op tijd s.v.p.)
10:00 Start Programma
16:00 Einde programma

De inschrijving sluit op 30 juni 2014
Er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers (afhankelijk van groepsindeling). Vol is vol!!
Kijk voor het inschrijfformulier op de website
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