Rijjvaardigheids
strainiing

Politie Academie
A
e Lelysta
ad - 4 ma
aart 2012
2
Geachte
e PCH vriend
den, beste Po
orsche rijderss,
De Porssche Club Holland is inm
middels een vaste en ge
ewaardeerde
e gast bij he
et verkeersv
veiligheidcentrum van de Polittieacademie in Lelystad. Daarmee be
ehoren wij to
ot een zeer sselect gezels
schap dat
gebruik mag maken
n van deze unieke loca
atie. Hier ve
erzorgt de Politieacadem
P
mie de (voorrtgezette)
rijopleiding van politiepersoneel, de dienst be
eveiliging koninklijk huis en andere o
overheidsdien
naren die
beroepsmatig ‘strak’’ moeten ku
unnen sturen
n. De deelnemers van deze training in de vorrige jaren
waren alllen zeer enthousiast ove
er de mogelijkheden die hier
h geboden
n worden!
We bescchikken over de volgende
e faciliteiten:
• Compu
uter gestuurd
de slipbaan met
m gladde strook
s
voor slipoefeninge
s
en.
• Een en
norm oefenvvlak waar lange en uitdag
gende slalom
ms kunnen wo
orden uitgeze
et.
• Een circuit dat niett is bedoeld om
o te racen maar dat spe
ecifiek is aan
ngelegd om o
op (hoge)
snelhe
eid goed om te
t gaan met lastige boch
hten en lastig
ge wegsituaties.
Het prog
gramma worrdt begeleid door onze eigen
e
vaste instructeurs, die ook he
et circuit rijde
en zullen
begeleid
den. Uiteraarrd wordt er een
e slalom geprogramme
g
eerd waarme
ee punten vo
oor de PCH beker te
verdiene
en zijn! De deelnemerss worden in
ngedeeld in groepen die
d beurtelin
ngs de vers
schillende
oefening
gen gaan doe
en.
Program
mma
09:30 ontvangst met koffie en inschrijving
10:00 uitleg van het programma
10:15 aanvang prog
gramma (slipbaan, circuitttraining en slalom,
s
wisse
elend in groepen)
12:00 lu
unch
13:00 ve
ervolg progra
amma
16:00 affsluiting en prijsuitreiking
p
g
• In verb
band met het bijzondere karakter
k
van deze locatie
e geldt als vo
oorschrift dat de hele groe
ep in één
keer aan
ngemeld dien
nt te worden.. Kom daarom svp op tijd
d!
• Het ve
erkeersveiligh
heidcentrum is nadrukke
elijk geen rac
cecircuit. De oefeningen op het circu
uit vinden
plaats onder
o
gecon
ntroleerde omstandighe
o
den en de verhuurderr laat geen vrij rijden toe. De
deelnem
mers dienen zich
z
te allen tijde
t
aan de aanwijzingen
n van de insttructeurs te h
houden.
• Er geld
dt een strikte geluidslimie
et van 89 dB per auto!
De deeln
nameprijs be
edraagt slechts € 95,- per deelneme
ende auto/be
estuurder. Dubbelstarters
s betalen
€ 75,- Deze
D
bedrage
en zijn inclussief koffie biij ontvangst, een uitgebrreide lunch e
en een frisdrrankje na
afloop. De
D prijs voorr de koffie en
e lunch voo
or een eventtuele bijrijderr die niet alss dubbelstarrter wordt
ingeschrreven bedraa
agt € 15,De insch
hrijving sluiit op 26 febrruari a.s. – de
d deelname
e is beperkt tot 25 auto’’s!
Met vrien
ndelijke groe
eten,
Tot Porssche,
namens het bestuur van de Porssche Club Ho
olland,

Henry de
d Vaal
Voorzitte
er
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