
 
 
 
 
 

Secretariaat: Postbus 284 • 4140 AG Leerdam  
(T) 0637 009 864 • (F) 0345 599 891 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

ABN Swifterbant rek. nr. 55.59.46.886 • KvK Utrecht Nr. 40478376 • www.porsche-club-holland.nl 

 

PCH Circuitdag – Folembray (F) 
Zondag 16 september 2012 

 
 
Leerdam, 22 april 2012 
 
Geachte PCH leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
Na ons uitstapje naar het circuit van Papenburg in 2011, keren we dit jaar terug naar het 
thuiscircuit van de PCH voor onze jaarlijkse circuitdag: Folembray in Noord Frankrijk. De ideale 
plek om circuitervaring op te doen. Geschikt voor ervaren rijders maar evengoed voor diegenen 
die voor het eerst een circuit opgaan. Met professionele begeleiding en instructie van onze PCH 
instructeurs! 
 
Circuits huren blijft een prijzige aangelegenheid. Daarom hebben wij aan de Nederlandse Porsche 
Club aangeboden ook deel te nemen aan deze dag om de kosten beheersbaar te houden. Er is 
vanuit de PCH plaats voor 15 deelnemers! Wacht dus niet te lang met inschrijven! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze circuittraining op het uitdagende circuit van Folembray in 
Noord Frankrijk op ongeveer 2,5 uur rijden van de Nederlands Belgische grens. Het circuit ligt in 
een bijzonder mooie omgeving en is zeer overzichtelijk en daardoor uitermate geschikt voor 
degene met weinig circuitervaring. De lengte is circa 2,4 km met veel bochten en een behoorlijk 
hoogteverschil, waardoor alle aspecten van remmen en bochtentechniek uitgebreid geoefend 
kunnen worden. Het circuit is ook erg populair bij de redactie van Autovisie, die hier regelmatig 
testen met (sportieve) auto’s uiitvoert. 
 
Folembray is een speciaal trainingscircuit voor auto’s en motoren. Juist voor ‘de beginners’ is dit 
een absolute aanrader. De bedoeling is niet om te leren ‘racen’ maar om te oefenen met voertuig-
beheersing. Daarvoor is geen betere plek beschikbaar dan een circuit. Er wordt instructie 
gegeven door instructeurs van de PCH en de NPC en er zijn ervaren rijders aanwezig om met u 
mee te rijden indien u dit wenst. 
 
Er zal gereden worden in (minimaal) twee groepen met een indeling op basis van ervaring, dit naar 
inzicht van de sportcommissie. In de middag zal er ruimschoots de mogelijkheid zijn om zelf vrij te 
rijden zodat u de lessen in praktijk kunt brengen en ook de ervaren rijders aan hun trekken komen. 
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Zo nodig zal ook tijdens het vrij rijden een groepenindeling naar ervaringsniveau worden gemaakt. 
Voor het sportieve element zal er – zo mogelijk - ook een slalom worden uitgezet. 
 
Het is net als op elk circuit verplicht om een deugdelijk passende helm te dragen, de auto’s rijden 
uitsluitend op straatbanden en produceren maximaal 89 decibel; bij overschrijding hiervan, ook na 
waarschuwing, kunt u van het circuit gehaald worden. Gezien de afstand zal de mogelijkheid 
geboden worden om zaterdag 15 september vanaf een verzamelpunt net over de grens in België 
gezamenlijk - via een mooie route of rechtstreeks naar de omgeving van het circuit te rijden. Wij 
zullen binnenkort ook een hotel boeken voor degenen die dat wensen, nadere informatie volgt. 
 
De inschrijving sluit op 31 augustus 2012. 
 
De prijs voor de circuittraining is gesteld op € 150,- per auto ongeacht 1 of 2 bestuurders. 
De kosten van de prima lunch op de circuitdag bedraagt € 20,- per persoon. 
 
Namens het bestuur van de PCH 
met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 


