
                     

 

Motorrijden op het circuit Folembray  

                       in Frankrijk. 
Racing Team Kock/Powerslide in samenwerking met Ducati Zaltbommel en Verduyn Motoren. 

 

 

DATUM SEIZOEN 2017  Trackday Folembray: 
 

BBQ Zondag 3 september / Circuitdag Maandag 4 september 
 

 

 

> De formule: met je eigen motor rijden op een circuit in Noord Frankrijk met begeleiding van 

ervaren voorrijders.  

> Wij organiseren een compleet verzorgd weekend uit.  

Overnachten in een Frans landhuis inclusief een grote verzorgde barbecue met meer dan 60 

personen om elkaar te leren kennen en zonder schroom de volgende dag op het circuit met extreem 

veel rijtijd door te brengen. 

 

Je hebt geen specifieke ervaring nodig, want er wordt gereden in groepen van verschillende niveaus. 

Deze dag is geschikt voor iedere onervaren en ervaren motorrijder (ster). Na een aantal sessies 

onder begeleiding van ervaren voorrijders kan de rest van de dag vrij gereden worden. Eventuele 

verdere begeleiding kan dan op verzoek. Er is een Nederlandse en Franse arts op het circuit 

aanwezig die direct in verbinding met de ambulancedienst, mocht dat nodig zijn. Omdat we 

optimaal van de dag gebruik willen maken en vooral véél willen rijden laten we een beperkt aantal 

deelnemers toe (± 45).  

Dus als je zeker wilt zijn van deelname, reageer dan snel !!!!                      

 

Je bent pas ingeschreven na bevestiging van je betaling. 

 

 

 

 

LET OP: STANDAARD UITLAAT IS VERPLICHT !!!! 
Er is maximaal 90 dB toegestaan, maak daarom gebruik van Db-killers. Motorfietsen die hier niet aan 

voldoen kunnen geweigerd worden zonder teruggave van inschrijfgeld. 

 



 

                         
 

 

 

 

Prijzen:  

 

Prijs voor de rijder (p.p):   € 245,00  maar bij betaling vóór 1 augustus 2017  € 225,- 

                                                                                                                      dit is inclusief 

         Een hele dag circuit rijden  

         Een overnachting, barbecue en ontbijt in het landhuis 

                                                                          Gratis koffie, croissant en stokbroodje op de paddock 

 

Voor groepen worden speciale tarieven gehanteerd; informeer naar de mogelijkheden. 

 

 

Prijs voor de introducés (p.p):  €   75,00 per circuitdag   dit is inclusief 

         Een overnachting, barbecue en ontbijt in het landhuis 

                                                                          Gratis koffie, croissant en stokbroodje op de paddock 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stichting Powerslide Racing, Ir Sassenstraat 28 – 7071  BC Ulft 

Tel 0315-342500 of 06-22425944 fax 0315-2300 

www.racingteamkock.nl        info@racingteamkock.nl 

KvK 10043633 BTW nummer NL-808771267B01 

Bankrelatie ABN-AMRO Ulft rek 52.43.83.804 

 

http://www.racingteamkock.nl/
mailto:info@racingteamkock.nl

