Circuitdag PCH & NPC 2013
voor Beginners en Pro’s

Circuit Jules Tacheny, Mettet (B) – 27 oktober 2013

Leerdam, 19 april 2013
Geachte Porsche Club Holland leden, beste Porsche vrienden,
Na twee jaar in de wachtrij gestaan te hebben is het ons eindelijk gelukt een reservering te krijgen op het
vernieuwde circuit van Mettet. Dit circuit wordt ook wel ‘klein Laguna Seca’ genoemd, omdat er
hoogteverschillen en een Cork Screw in de lay out van het circuit aanwezig zijn. Het circuit is in maart 2010
heropend en compleet vernieuwd. Het asfalt is daarom van een uitstekende kwaliteit en de paddock is
volledig geasfalteerd met wc’s, douches en stroomkasten.
Met een lengte van 2310 meter, 10 bochten en de
befaamde ‘Cork Screw’ is dit een zeer technisch en
uitdagend circuit. Perfect om het circuitrijden onder
de knie te krijgen of om gewoon lekker te trainen.
Circuit Mettet heeft alles; van korte technische
stukken tot zeer snelle doordraaiers en hoogteverschillen. Daarnaast is het circuit zeer veilig en
overzichtelijk met lange uitrijstroken en goede
grindbakken.
Het circuit van Mettet ligt op 266 km vanaf Utrecht.

Omdat het exclusief huren van een circuit een relatief kostbare aangelegenheid is, wordt deze dag gezamenlijk georganiseerd door de Porsche Club Holland en de Nederlandse Porsche Club, teneinde u een mooi
programma tegen een alleszins redelijke prijs te kunnen bieden.
Voor elk wat wils – van Beginner tot Pro
Deze circuitdag is zeker niet alleen bedoeld voor de ervaren rijders. Voor de beginners en minder ervaren
rijders wordt een aparte groep gevormd die uitgebreid instructie zal krijgen: vanaf de juiste zithouding,
stoel- en spiegelafstelling en het rijden van ideale lijnen. Een training op het circuit is dé ideale manier om op
een veilige en verantwoorde wijze beter te leren rijden met uw Porsche. Er zijn deze dag maar liefst vier
instructeurs beschikbaar zodat er voldoende mogelijkheid is voor individuele begeleiding.
Voor de gevorderde rijders zal het open pitlane principe worden toegepast. Veel rijtijd op een prachtig
circuit! Ook hier bestaat de mogelijkheid tot individuele begeleiding door de aanwezige instructeurs om de
rijtechniek nog wat bij te schaven. Bij voldoende belangstelling wordt er een aparte groep gevormd voor
rijders met voldoende circuitervaring waarbij uitsluitend straatbanden gebruikt mogen worden en een
tweede groep van rijders met ruime ervaring en licentiehouders, waarbij ook slicks zijn toegestaan.
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Gezien de ruime openingstijden van het circuit (09:00 - 13:00 en 14:00 - 18:00 uur) zal er per groep
minimaal 2,5 uur rijtijd beschikbaar zijn. Het definitieve programma is afhankelijk van de belangstelling en
de hoeveelheid rijders per ervaringsniveau.
Programma
Aanvang circuitdag:
Pauze / Lunch:
Einde circuitdag:

09:00 uur
13:00 - 14:00 uur
18:00 uur

Deelnameprijs
Per auto (in één groep): € 240,Hotel
Er is een optie genomen op 20 kamers in het Van der Valk hotel nabij Charleroi Airport (ruime en veilige
parkeergelegenheid) voor de nacht van Zaterdag 26 oktober op Zondag 27 oktober. Het hotel ligt op ca 30
minuten rijden van het circuit. De optie verloopt op 25 juni a.s. Na deze datum kunnen geen kamers meer
gegarandeerd worden en: op is op! Annulering is slechts mogelijk binnen de (groeps)voorwaarden van het
hotel en voor zover de NPC/PCH hiervoor geen kosten hoeven te maken.
Prijzen incl. ontbijt en belasting: tweepersoonskamer: € 99,- eenpersoonskamer: € 85,Hotelreservering uitsluitend via het inschrijfformulier.
Lunch
De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een lunchbuffet op het circuit in combinatie met een
forfait voor dranken (water, frisdrank, koffie, thee, soep) gedurende de hele dag. De prijs hiervoor bedraagt
€ 28,- p.p. De lunch voor deelnemers, bijrijders en eventuele toeschouwers dient via het inschrijfformulier
besteld te worden. Hiervoor zullen vouchers worden verstrekt. Bestellen of betalen ter plekke voor de lunch
is niet mogelijk en zonder voucher is er geen toegang tot de cafetaria ruimte!

Secretariaat: Postbus 284 • 4140 AG LEERDAM
(T) 0637 009 864 • (F) 0345 599 891 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl
ABN-AMRO rek. nr. 55.59.46.886 • KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club-holland.nl

Verzekering
De voorwaarden van het circuit eisen dat wij de deelnemers en passagiers een individuele verzekering
aanbieden met dekking voor overlijden ( € 50.000,-), permanente invaliditeit ( € 100.000,-) en medische
kosten ( € 2.500,-). De premie bedraagt € 17,- per persoon. Deze verzekering is niet verplicht; deelnemers
dienen op het inschrijfformulier aan te geven of er wel of niet van deze optie gebruik gemaakt wordt.
Pitboxen
Er is een gelimiteerd aantal pitboxen beschikbaar. De huur per pitbox bedraagt € 50,Sluitingsdatum
De sluitingsdatum voor de inschrijving is 30 september 2013. Wacht niet te lang, vol is vol!
Betaling
Betaling van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op 30-09-2013 te zijn bijgeschreven op bankrekening
nummer 55.59.46.886 tnv de Porsche Club Holland. Contante betaling wordt niet geaccepteerd.
Voorwaarden van deelname
• Er is plaats voor maximaal 60 ingeschreven auto’s. Toekenning van de beschikbare plaatsen geschiedt
op volgorde van inschrijving.
• Annulering na de sluitingsdatum geeft geen recht op restitutie, tenzij de PCH/NPC een vervangende
deelnemer kunnen vinden.
• Het dragen van een deugdelijke helm is verplicht bij alle vrij-rijden sessies voor bestuurders en
passagiers.
• Schade toegebracht aan het Circuit de Mettet of aan de installaties of aan rollende of onroerende
goederen toebehorend aan het Circuit wordt volledig verhaald op de deelnemer die deze schade
veroorzaakt.
• Indien blijkt dat de ervaring van een deelnemer niet toereikend is voor de groep waarvoor de deelnemer
heeft ingeschreven, heeft de organisatie het recht de deelnemer in te delen in een andere groep, al dan
niet met begeleiding.
• Passagiers zijn uitsluitend toegestaan voor zover de lichaamslengte van de passagier een deugdelijke
bescherming door de standaard veiligheidsgordels garandeert.
• Losse voorwerpen in de auto zijn strikt verboden.
• Deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van personeel van het circuit, de baancommissarissen,
de instructeurs en de organisatie (sportcommissie PCH en NPC) strikt op te volgen.
• De maximale geluidsnorm is 94 db statisch en 101 db dynamisch. De geluidsnorm wordt door het
circuit gecontroleerd. Overschrijding van de geluidsnorm leidt direct tot uitsluiting van verdere deelname
zonder recht op restitutie.
• Deelnemers en/of passagiers worden slechts op het circuit toegelaten na ondertekening van een
vrijwaringverklaring.
• Inschrijving uitsluitend via het on-line inschrijfformulier op de website van de PCH.
Wij hopen op een grote belangstelling voor dit unieke evenement en een mooie en leerzame dag!
Tot Porsche!
Met vriendelijke groeten
Circuit Jules Tacheny
6, rue Saint Donat
B-5640 METTET
België
Henry de Vaal
Voorzitter PCH

www.circuit-mettet.be
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