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OPEN PITLANE ASSEN 2010 
        Dinsdagmiddag 19 oktober 

Uithoorn, 2 mei 2009 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 
In samenwerking met de NPC bieden we u de mogelijkheid tot een middag circuit rijden op het span-
nende circuit van Assen. Deze middag  heeft als concept de ‘OPEN PITLANE’.  Dit evenement wordt 
gekenmerkt door het feit dat er veel (4 uur) kan worden gereden. Dit is natuurlijk met name een eve-
nement voor diegenen die al vaker op het circuit hebben gereden. Op verzoek en onder voorbehoud 
van beschikbaarheid van onze instructeurs en/of ervaren circuitrijders zullen we instructie of 
begeleiding aanbieden. Dit evenement is niet bedoeld als ‘kennismaking’ met circuit rijden. Omdat het 
principe van vrij rijden geldt, is enige circuitervaring (Lelystad, Folembray) wel vereist. Uiteraard is er 
voldoende controle om de veiligheid te waarborgen. 

Bij gebrek aan belangstelling zal het evenement niet kunnen doorgaan. Vroegtijdig inschrijven is 
derhalve noodzakelijk zodat het circuit kan worden vastgelegd. 

Het programma voor deze middag ziet er onder voorbehoud als volgt uit : 
12:00 - 13:00 uur Ontvangst op het circuit  
13:00 - 17:00 uur  Instructie en rijden 
17:00 uur  Einde circuit activiteit 
17:00 uur   Afsluiting  
 
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 aanduiding en minimaal 2 mm profiel hebben. 
• Geluid maximaal 92 dB. Indien u gemeten wordt met meer geluid wordt u van de van de baan 

gehaald en kunt niet verder rijden. Er vindt in dat geval geen restitutie van inschrijfgeld plaats! 
• 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. 
• Eenieder die deelneemt, verplicht zich ter plekke een vrijwaring in te vullen en te onder-

tekenen en voor de start in te leveren bij de organisatie. 
 

Kosten  
Deelname aan dit evenement kost € 250,00 per auto. Betaling direct bij inschrijving. Restitutie bij 
eventuele annulering is slechts mogelijk indien de PCH de opengevallen plaats aan een vervangende 
deelnemer kan berekenen. 
 
Inschrijving en betaling 
Inschrijven voor dit evenement,  voor vrijdag 14 mei,  alleen mogelijk via mail naar het secretariaat 
van de PCH: secretariaat@porsche-club-holland.nl Betaling gelijk bij inschrijving op rekening 
55.59.46.886 van de PCH, onder vermelding van naam en ‘Circuitmiddag Assen’.  
 

Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
voorzitter 


