
 

Secretariaat: Postbus 91 • 1420 AB Uithoorn  
(T) 0297 524 702 • (F) 0297 524 664 • (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

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

 
 
 
 

Race Cursus - Bleekemolen’s Driving School 
Circuitpark Zandvoort - 29 en 30 oktober 2009 

 

 
Uithoorn, juni 2009 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 
De reacties op onze eerdere enquête over dit onderwerp waren voldoende positief om de 
racecursus ook daadwerkelijk te gaan plannen.  
 
Velen dromen er van nog eens een echte racecursus te volgen. De PCH leden die u daarin 
voorgingen zullen beamen dat er bijna niets leukers te verzinnen is met een Porsche. Niet 
om het meteen tot coureur te schoppen, maar om uw Porsche echt te leren beheersen, wat 
op de weg nu eenmaal niet mogelijk is. Nadeel van de meeste cursussen is dat er óf tussen 
van alles en nog wat gereden moet worden, van oude Volvo 40’s tot Porsche, met het daarbij 
horende risico dat andere deelnemers het niet zo krap nemen, óf anders is de prijs vaak een 
absolute show stopper. 
 
In samenwerking met Bleekemolen’s Racing School kunnen wij u nu een professionele 
racecursus aanbieden, exclusief voor de PCH, waarbij u deelneemt in een groepje van 6-8 
deelnemers, allen met een Porsche. Deze complete cursus duurt twee volle en zeer 
intensieve dagen en wordt gegeven op het prachtige circuit van Zandvoort. En dat voor de 
zeer aantrekkelijke prijs van € 1.650,- pp, excl. BTW. Een prijs die elders gerekend wordt 
voor één dag cursus! Het is na de cursus mogelijk een officieel KNAF examen te doen en 
een racelicentie te halen, maar dat is uiteraard geen noodzaak. Plezier maken en veel 
rijervaring in de Porsche opdoen zijn de belangrijkste argumenten om mee te doen. 
 
Programma 
 
Tijdens de cursus zullen onder andere de volgende onderdelen aan bod komen: 
 

• Startoefening 
• zithouding achter het stuur 
• verkenningsronden / meerijden van instructeurs 
• Formatierijden: zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt rijden 
• Remproef 
• Driften 
• Onderstuur en overstuur 
• Race Praktijk 
• Theorie 

 
 
Ervaren instructeurs 
Een belangrijk pluspunt van de instructeurs van Michael Bleekemolens Racing School is  dat 
zij over veel ervaring beschikken. De kennis en kunde in huis hebben is weliswaar erg 
belangrijk, het is de kunst om deze vaardigheden ook begrijpelijk en succesvol op de 
cursisten over te brengen en ook daar staan deze instructeurs hun mannetje! 
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Compleet naslagwerk 
Michael Bleekemolens Racing School onderscheidt zich last but not least door het complete 
theorieboek die iedere cursist mee naar huis krijgt, zodat de soms lastige theorie en de 
belangrijke tips en aanbevelingen thuis rustig nagelezen kunnen worden 
 
 
 
 
 
 
 
Examen 
Als afsluiting van de cursus zal er een proefexamen gereden worden wat gelijk staat aan het 
KNAF examen. Echter voor de aanvraag van de licentie zal wel examen bij de KNAF 
gereden moeten worden, dit examen zal - indien gewenst en in overleg - op een later tijdstip 
plaatsvinden. Het examen kost € 125,- (exclusief BTW) 
 
Dagindeling: 
10:00  Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers 
10:15  aanvang theorie  
11:00  start met het praktijkprogramma 
13:30  lunch met een stukje theorie 
14:15  vervolg praktijkprogramma met nog een kleine koffiepauze 
19:00  einde van het programma 
 
Aantal deelnemers 
Wij hebben een voorlopige reservering voor 8 deelnemers gemaakt. Of er ruimte is voor 
meer deelnemers, is afhankelijk van de overige activiteiten op het circuit op deze dagen. 
Dus, als u zeker wilt zijn van een plek, wees er dan snel bij. Toekenning van de beschikbare 
plaatsen geschiedt op basis van datum van reserveren. De inschrijving sluit op 11 september 
2009. 
 
Verzekering 
De volledigheid gebiedt te melden dat u niet verzekerd bent voor schade aan uw eigen auto 
of aan eigendommen van het circuitpark Zandvoort. De enorme ervaring van de 
Bleekemolen organisatie staat garant voor een zeer hoog veiligheidsgehalte, maar schade 
kan nooit worden uitgesloten. Zowel de PCH als Bleekemolen zullen hiervoor een vrijwaring 
verlangen van de deelnemers.  
 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland,  
met vriendelijke groet 
 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 
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Antwoordformulier 
 
 
 
 

Ja, ik schrijf me in voor de racecursus van Bleekemolen’s Driving School op 

29 en 30 oktober 2009 
 
 
 

Naam PCH Lid   _______________________________________________ 
 
 
Porsche type:   _______________________________________________ 
 
 
 
Handtekening   _______________________________________________ 
 
 
Prijs:  € 1.650,00 excl. BTW 
 € 1.963,50 incl. BTW 
 
De PCH kan alleen een totaalbedrag inclusief BTW berekenen en factureren aangezien de 
vereniging niet BTW-plichtig is. Wenst u een BTW factuur? Geef dit dan duidelijk op aan het 
secretariaat en wij laten dan door Bleekemolen’s Race Planet een individuele BTW factuur 
op uw (bedrijfs)naam zetten. 

 
 

De inschrijving sluit op 11 september 2009. Na inschrijving ontvangt u een factuur. 
De factuur dient voor 1 oktober 2009 te zijn voldaan. Bij annulering na 1 oktober wordt geen 
restitutie verleend, tenzij er nog een vervangende deelnemer kan worden gevonden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gelieve dit formulier te faxen naar het secretariaat van de PCH t.a.v. Resie Verbeek,  
faxnummer 0297-524664.  

 
Inschrijven per e-mail kan ook, gelieve dan de gegevens van het formulier over te nemen en 

te zenden aan: secretariaat@porsche-club-holland.nl 


