World of RSZ

een uitgave van Rensportschool Zandvoort

INCENTIVE edition

Formule 1 & DTM circuit
als event locatie

Driften met

Tom Coronel

‘Die smile gaat er
nooit meer af!’

RSZ Race Experience:
Incentive met bloedstollende climax!

60jaar

Hét Autosport
instituut van
Rensportschool Zandvoort Nederland

CIRCUIT EXPERIENCE

Race Experience

Al vele jaren de perfecte combinatie van rijvaardigheid,
entertainment en een circuittraining, ideaal voor grote en kleine
groepen! Ervaar bijvoorbeeld een ABS paniekstop met de optie
van sturen en uitwijken! Wat is onder- en overstuur precies?
Slalom, Truck Drive, Demo Q-lap, Kart Challenge of zelf rijden
met BMW raceauto’s volgens het systeem van de ideale lijn.
Racelegende Huub Vermeulen geeft (geheel in eigen stijl) uitleg hoe dit wel en niet werkt! En onze RSZ instructeurs zorgen
voor persoonlijke begeleiding van uw relaties. Natuurlijk is ook
de catering van het juiste niveau en maken wij met trofeeën,
certificaten en Digital Media uw Circuit Experience compleet...

DRIFT EXPERIENCE
Dwars door een bocht slippen, door de zijruit naar voren
kijken… We noemen het “driften”, de meest ultieme vorm
van voertuigbeheersing! Onze raceschool werd in 1955
door Rob Slotemaker opgericht en sinds die tijd maakt
het onderdeel driften nog altijd deel uit van de befaamde
RSZ coureursopleiding. Ook uw relaties kunnen (met speciaal geprepareerde BMW’s 325i) leren driften tijdens een
ochtend- of middagsessie op het Circuit Park Zandvoort.
De Drift Experience is er voor groepen tot ca. 40 personen,
compleet met theorie, lunch en certificaat na afloop.

Uniek in Europa en zonder twijfel het best
verkochte RSZ programma voor groepen
van 40 tot 80 personen! Want hier gaan
uw relaties daadwerkelijk van start in een
echte Endurance race! De rijders staan
continu onder begeleiding van onze raceinstructeurs en strijden daarmee gezamenlijk
om de overwinning! Tijdens de pitstop met
rijderswissel mag er dan ook geen seconde
verloren gaan en is ware teambuilding hier
bepalend voor het eindresultaat…

Na een onderhoudende theorieles gaan de
deelnemers met hun vaste RSZ instructeur
aan de trainingen beginnen. Een goed moment om elkaar, maar ook de BMW raceauto,
beter te leren kennen. Deze is voorzien van
een speciale racestoel, racegordels en een
rolkooi. Daarnaast dragen de deelnemers
een helm want ook met 60 jaar ervaring
laten wij niets aan het toeval over. Na de
rijdersbriefing en teamstrategie wordt er
vanuit de pits gestart. Kort daarna hangen
ook uw gasten enthousiast in de hekken om
te zien of hún team als winnaar van de Race
Experience kan worden afgevlagd…
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LICENTIE EXPERIENCE
Wie aan officiële wedstrijden wil deelnemen, moet over een
KNAF racelicentie beschikken. De Licentie Experience laat
uw relaties ervaren hoe je coureur kunt worden. Speciale
cursusauto’s met rolkooi, racestoel en zespuntsgordels zijn
gedurende het hele programma voor iedereen exclusief ter
beschikking. RSZ topcoureurs zoals Tom Coronel en Jaap van
Lagen zorgen voor individuele begeleiding van een inspannende racetraining! Na afloop geven wij (als KNAF erkende
raceschool) een deelcertificaat uit. Waarmee een te behalen
racelicentie ook voor uw relaties ineens binnen bereik komt…

Meer RSZ Circuitplezier
Sinds 1955 is Rensportschool Zandvoort uitgegroeid
tot een veelzijdig maar onafhankelijk instituut. Naast
de in 1990 gestarte incentives voor bedrijven stonden
wij ook aan de basis van vele rijtrainingen ten behoeve van de automobielindustrie. Ook voor particulieren
organiseren wij Race- en Driftcursussen, Vrij Rijden Track
Days en zijn wij met RSZ Motorsport organisator van
de TOMS wegracecursus en de bekende ZomerAvond
Competitie motorraces. The World of RSZ… mogen wij
uw bedrijf binnenkort verwelkomen?
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