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OPEN PITLANE TT CIRCUIT ASSEN  
Woensdag 2 november 2016 

 

Woensdagmiddag 2 november is er een Porsche-only OPEN PITLANE evenement op het 
TT-Circuit van ASSEN voor leden van de Nederlandse Porsche Clubs. De organisatie ligt in 
handen van de NPC. Deelnemers in vorige jaren waren telkens weer dolenthousiast over dit 
circuit. We hebben de mogelijkheid om in Assen weer een middag te rijden. Dit evenement 
wordt gekenmerkt door het feit dat er veel (vier uur, tanken op het circuit ) kan worden 
gereden. Dit is natuurlijk met name een evenement voor diegenen die al vaker op een circuit 
hebben gereden.  
 
Indien u over enige circuitervaring beschikt, raden wij aan deze dag te reserveren in uw 
agenda en deze mogelijkheid niet aan u voorbij te laten gaan. Dit evenement is onder 
voorbehoud van voldoende deelname. Vroegtijdig inschrijven is noodzakelijk zodat het circuit 
kan worden vastgelegd vanwege de volle kalender van het circuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het programma voor deze middag ziet er onder voorbehoud als volgt uit : 
 
11:00 - 11:45 uur Ontvangst op het circuit  
11:45 - 12:00 uur  Openingswoord en uitleg 
12:00 - 16:00 uur Rijden op het circuit 
16:00 uur  Einde circuitactiviteit  
 
Het wordt een middag waarbij veilig Porsche rijden met hoge snelheid centraal staat. 
 
De volgende regels dienen in acht genomen te worden: 
 

 De Porsche moet een straatauto zijn, voorzien van een kenteken. 
 Banden moeten voorzien zijn van een DOT of E-aanduiding en minimaal 2 mm profiel 

hebben. Slicks zijn niet toegestaan. 
 Geluid maximaal 92 dB. Indien u gemeten wordt met teveel geluid (na waarschuwing) 

wordt u van de van de baan gehaald en kunt u niet verder rijden. (Geen eerdere 
problemen gehad met standaard uitlaatsystemen van Porsches, zelfs niet met de 997 
GT3 RS) 

 Het dragen van een helm en veiligheidsgordels is verplicht, zowel voor de bestuurder als 
voor een eventuele bijrijder. Zonder helm geen deelname. 

 Kinderen kleiner dan 1.50 meter worden niet toegelaten. 
 Huisdieren zijn niet toegestaan. 
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Vrijwaring: 
 

Eenieder die deelneemt, verplicht zich ter plekke een vrijwaring in te vullen en te 
ondertekenen en voor de start in te leveren bij de organisatie. 
 
Kosten:   
 

Deelname aan dit evenement kost € 285,00 per auto.  
 
Inschrijven / betalen: 
 

Inschrijven via de PCH site (zie aankondiging op de home page) of via de onderstaande link. 
Inschrijvingen worden alleen geldig en bevestigd naar de organisatie na ontvangst van uw 
betaling. 
 
Afzeggen: 
 

Afzeggen kan kosteloos tot 1 oktober 2016. Voor eventuele afzeggingen na 1 oktober 
worden de deelnamekosten in rekening gebracht, c.q. wordt geen restitutie van het 
inschrijfgeld verleend. 
 
Sluitingsdatum: 
 

De uiterste inschrijfdatum 15 oktober 2016. 
 
 
Namens het bestuur en de sportcommissie, 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
 
 
 

 Inschrijven 
Open Pitlane Assen 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/AB4A8DF30837FCE3C125803600586F81?EditDocument

