P
PCH
cirrcuitda
ag - AT
TP Pap
penburrg
Zondag 16 oktob
ber 2011

Uithoorn
n, 27 augustu
us 2011
Geachte
e PCH vriend
den, beste Po
orsche rijderss,
Het circu
uit van het ATP
A
testcenttrum in Papenburg (D) staat
s
al jaren op ons ve
erlanglijstje. In
I dit 11e
lustrumja
aar van de PCH
P
hebben we dan ookk besloten de
e knoop doorr te hakken e
en ons vaste
e circuit in
Folembrray in te ruilen voor ATP Papenburg.
ATP Pap
penburg is het grootste onafhankelijk
o
ke autotestce
entrum ter wereld
w
en beschikt over de meest geavvanceerde te
estfaciliteiten
n. Belangrijk voor
ons is he
et circuit op het complex: een natuurgetrouwe ko
opie van de kleine
k
Hockenh
heimring, me
et een lengtte van 2,6 km en een breedte va
an 10
meter. Op
O 16 okto
ober a.s. hebben wij maar liefst 5 uur lang
g de
beschikkking over dit circuit!
htends beginn
nen we met een circuitve
erkenning en
n training.
’s-Och
Hiervo
oor wordt het
h
circuit in twee ap
parte trainin
ngszones
verdee
eld. Uiteraard
d zorgen we
e voor een g
grondige theoretische
uitleg van
v het circu
uit rijden en extra
e
training
g voor de dee
elnemers
met weinig
w
of gee
en circuiterva
aring. De middag staat vooral in
het teken van ve
eel vrij rijden
n en zo mo
ogelijk wordt er een
compe
etitief eleme
ent in de vorm van een slalom
m in het
progra
amma opgen
nomen. Veilig
gheid staat vvoorop en deelname
d
is voorr iedereen mogelijk,
m
onge
eacht ervarin
ng. Het circu
uit is zeer
veilig en schoon (gee
en steenslag
g). Vanaf de paddock is er
e een erg mo
ooi uitzicht o
over de baan.
Papenbu
urg bevindt zich
z
op 246 km vanaf Utrecht-Oude
U
enrijn, 144 km
k vanaf Zw
wolle en 75 km
k vanaf
Groninge
en, net ove
er de Nede
erlands-Duitsse grens. Op
O zaterdag
gavond zijn voldoende kamers
gereservveerd in het Radisson Pa
ark Inn in Pa
apenburg, zo
odat de deeln
nemers op zondagochten
nd fris en
uitgerustt op het circu
uit verschijne
en. Bij voldoe
ende belangs
stelling, word
dt een diner-buffet gerese
erveerd.

PROGR
RAMMA
10.00 – 12.00 Instrructie en train
ning
12:00 – 13:00 Luncch
13:00 – 16:00 Vrij rijden
r
en slalom
ADRESS
SEN
ATP Auttomotive Tessting Papenb
burg
Johann Bunte
B
Strassse 176
D-26871
1 Papenburg
Park Inn
n by Radisson
n Papenburg
g
Hauptka
anal rechts 7,,
D- 26871 Papenburg
g
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Bij ATP
P worden re
egelmatig nieuwe
n
auto
o’s en proto
otypes gete
est door alle grote
autofabrrikanten. Om
m die reden is fotograferen op het complex striikt verboden
n. Bij de
reserverring heeft de
e PCH ervo
oor moeten tekenen ditt verbod strrikt na te le
even en
overtreding kan leide
en tot inbesla
agname van
n apparatuur!! Houdt hier goed rekening mee.
Mobiele telefoons met camera moeten
m
van te
e voren word
den aangebo
oden en word
den voorzien
n van een
sticker over
o
de lens. Het niet aan
nbieden van de telefoon kan leiden tot inbeslagname. Bij niett naleven
van deze
e regels worrdt de toegan
ng tot het co
omplex direct ontzegd. Neem
N
een ide
entificatiebew
wijs mee,
dit moet getoond worden bij het oprijden
o
van het complex
x.

DEELNA
AME EN PRIIJZEN
Deelnam
me, incl. lunch
Passagie
er/toeschouw
wer, incl. luncch
Dubbelstarter, incl. lu
unch

€ 195
5,- per auto/b
bestuurder
€ 35
5,- per perso
oon
€ 55
5,- per perso
oon

1-persoo
onshotelkamer, incl. ontb
bijt
2-persoo
onshotelkamer, incl. ontb
bijt

€ 84
4,- per kame
er
€ 99
9,- per kame
er.

Hotelkam
mers kunnen
n alleen gega
arandeerd wo
orden bij insc
chrijving vóór 1 oktober 2
2011. De inschrijving
sluit definitief op 7 okktober 2011.
Alle dee
elnemers, passagiers
p
e dubbelsta
en
arters diene
en voor aan
nvang van het evenem
ment een
vrijwaringverklaring te onderteke
enen. Voor het vrij rijde
en is het drragen van e
een deugdeliijke helm
verplichtt voor de besstuurder en de
d passagie
er. Voor de to
oegang tot het
h ATP com
mplex geldt ee
en strikte
minimum
m leeftijd van
n 18 jaar. Let
L er op da
at er geen lo
osse voorwe
erpen in de auto liggen! Zorg bij
aanvang
g voor een vo
olle tank, een
n iets verhoo
ogde bandenspanning en
n check het o
oliepeil.
Inschrijvving uitsluiten
nd on-line via
a het inschrijfformulier op de PCH web
w site. Zie hiervoor de link naar
dit evene
ement onderr de kop: ‘Nu
u inschrijven voor’ op de PCH home pagina.
p
Er ge
eldt een limie
et van 30
auto’s vo
oor dit evene
ement, wachtt dus niet te lang met inschrijven!

Website ATP
http://ine
et.atppbg.de

Website
P
Park-Inn Hote
el
http://www.pi-papen
nburg.de

Tot Porssche,
namens het bestuur van de Porssche Club Ho
olland,

Henry de
d Vaal
Voorzitte
er
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