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CIRCUITDAG ZOLDER (B) 
DINSDAG 29 APRIL 2008 

Inschrijving sluit op 10 april 2008! 
 

Uithoorn, 24 maart 2008 

Beste PCH vrienden en vriendinnen, 

Ook dit jaar zijn we weer uitgenodigd door de NPC voor een circuitdag. Op dinsdag 29 april 
zijn wij te gast bij onze zuiderburen op het mooie circuit van Zolder. Op deze dag bent u in 
de gelegenheid uw rijvaardigheid aan te scherpen en uw auto en het circuit beter te leren 
kennen. Vorig jaar werden we verrast door de weersomstandigheden en heeft u kunnen 
rijden in de regen, dit jaar gaan we voor de zon. Ook andere Porsche clubs uit Nederland 
zullen weer aanwezig zijn gedurende deze dag.  

Voor diegenen die de circuitavonden op Zandvoort kennen zal de wijze van werken bekend 
zijn. We rijden in groepen over het circuit, waarbij de dag wordt afgesloten met een sessie 
vrij rijden.  

Als gebruikelijk worden zaken zoals ideale lijn rijden op het circuit van Zolder, (elk circuit 
heeft zijn eigen ideale lijn) de juiste rempunten en remwijze en gedoseerd gas geven 
behandeld. Dit alles om van u een veiliger en betere chauffeur te maken.  

Zolder is een circuit dat erg veel van uw remmen vraagt. Aangezien u deze dag niet voor 
vervelende verrassingen wilt komen te staan, adviseren wij u dringend vooraf de remmen 
van u auto te controleren. Mocht u toch naar de remmen laten kijken, laat dan ook uw 
remolie beoordelen of deze niet te oud is en laat die eventueel meteen vervangen en 
voorzover nog niet gedaan, kies dan voor de hoogste kwaliteit remolie u zult daar veel 
plezier van hebben.  

Programma:  
08:30 – 09:00 Inschrijving, opstelling en technische keuring auto’s 
09:00 – 09:30 Briefing/instructie 
09:30 – 12:00 Rijden op het circuit in groepen 
12:00 – 13:30 Lunchen op eigen gelegenheid 
13:30 – 15:30 Rijden op het circuit in groepen 
15:30 – 17:45 Vrij rijden  

Circuit rijden:  
Het rijden op het circuit gaat als volgt: Er kunnen maximaal 75 auto’s, van de verschillende 
deelnemende clubs, worden toegelaten. De groep zal worden opgedeeld in subgroepen. De 
voorste auto van de groep zal het tempo aangeven, de groepen zullen elkaar niet mogen 
inhalen. We zullen op deze manier blijven rijden waarbij het tempo langzaam wordt 
opgevoerd. 
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LET OP: deze dag is niet bedoeld voor de racers onder ons; race geprepareerde auto’s 
zullen dan ook niet worden toegelaten. Het is een dag waarbij op hoge snelheid veilig 
Porsche rijden, op een circuit, centraal staat.  

In acht te nemen regels: 
- Uw Porsche is een straatauto en voorzien van een kenteken. 
- Uw banden zijn voorzien zijn van Dot aanduiding en hebben minimaal 2 mm profiel. 
- Geluid maximaal 92 dB, dit wordt tijdens het rijden op het circuit gemeten. We rijden met 
transponders zodat een overtreder van deze regel wordt geïdentificeerd, stil gezet en van 
verdere deelname uitgesloten! 
- Een helm en het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht. 
- U draagt zelf zorg voor een helm, ZONDER HELM, geen deelname. 
- Huisdieren zijn niet toegestaan. 
- Een ieder die deelneemt, verplicht zich de bijgevoegde vrijwaring in te vullen en te 
ondertekenen en deze ter plekke in te leveren bij de organisatie.  

Catering: 
Deze dag is er geen georganiseerde catering. In en om het circuit zijn voldoende 
gelegenheden waar u kunt lunchen. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de site van 
het circuit, www.circuit-zolder.be, links, horeca.  

Routebeschrijving: 
Het circuit van Zolder is eenvoudig te bereiken, komende via Antwerpen, Eindhoven of Aken. 
http://www.circuit-zolder.be/nl/contact/ligging/index.html 

Kosten: 
De kosten voor deze dag bedragen € 175,00 (incl. BTW). Deze dag kan alleen doorgaan 
vinden bij voldoende deelname.  

Inschrijving: 
De inschrijving sluit 10 april 2008. Voor de inschrijving kunt u gebruikmaken van e-mail naar 
het secretariaat; een inschrijvingsformulier volgt z.s.m. op deze pagina. 

 
Namens het bestuur en de organisatoren, 
PORSCHE CLUB HOLLAND 
 
Leo Biermans, 
Voorzitter 
 

http://www.circuit-zolder.be/nl/links/
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ANTWOORDFORMULIER: 
 
 
o Ja, ik doe mee aan de circuitdag à € 175,00 (incl. BTW) 
 
o Porsche Type .............................. Kenteken …………………………… 
o Kleur …………………………………… Aantal pk’s .....................…………. 
o Ik heb heden overgemaakt een bedrag van € ………. 
 
 
LET OP: ALLEEN FAXEN OF INSTUREN BIJ DEELNAME! 
NAAM: 
(voor– en achternaam) 
 

 

ERVARING: 
 

GEEN / REDELIJK / LICENTIEHOUDER* 
 

TELEFOON: 
 

 

WOONPLAATS: 
 

 

EMAIL: 
 

 

HANDTEKENING: 
 

 

*omcirkel de ervaring welke van toepassing is. 
 
 
 
Gelieve dit formulier te retourneren per e-mail (gegevens overnemen svp) of te faxen naar 
het secretariaat van de PCH, faxnummer 0297 524 664. 
 
Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland 
te Groot-Ammers ontvangt u een bevestiging. 
Zie ook voor informatie: www.porsche-club-holland.nl 
E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 


