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Westfield Nederland heeft in samenwerking het NIVRO (Nederland Instituut voor Verkeersveiligheid 
en Rijvaardigheidsopleidingen) een uniek aanbod voor u! 

 

Wij presenteren u de Westfield Driving 
Experience, een unieke en geweldige dag op 
rijvaardigheidsgebied met een zeer bijzondere 
auto, namelijk de Westfield SE(ven).  Tijdens de 
Westfield Driving Experience gaan we een dag 
lang werken aan rijvaardigheid op een waanzinnig 
leuke, sportieve, maar ook serieuze manier. 
Gedurende de training zult u leren hoe u op een 
goede en veilige manier een noodstop en 
uitwijkmanoeuvre kunt maken. Ook gaan we met 
u de beroemde en soms ook beruchte elandproef 
oefenen. Naast deze twee onderdelen zullen we 

op deze dag ons richten op hetgeen, waar de 
Westfield zo ontzettend goed in is; rijden op een 
zeer mooi en technisch circuit volgens het 
systeem van de ideale lijn. Als klap op de vuurpijl 
zal er ook een heuse slalomcompetitie worden 
gereden welke uiteindelijk zal bepalen wie er met 
de beker “snelste coureur van de dag” naar huis 
gaat. Kortom het beloofd een zeer mooie, maar 
ook leerzame dag te worden waaraan u nog 
vaak met een grote glimlach zult terugdenken!  

Schrijf u snel in, want er is slechts een zeer 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  

De programmaonderdelen op een rijtje: 

 Het maken van een noodstop gevolgd door een uitwijkmanoeuvre voor een obstakel 

 Het rijden van een elandproef  

 Slalomcompetitie met beker voor “snelste coureur van de dag” 

 Circuit rijden volgens het systeem van de ideale lijn 

 
De Westfield SE is een lichtgewicht sportscar in de meest pure vorm. De Westfield SE is een auto van 
nog geen 600 kg met als basis een pittige 1.6 16V (135pk) motor waarmee  u in een luttele 5 sec. op 
de 100 km/u zit. Verder ontbreken moderne beschermengeltjes als ABS, ESP en TRC. Ook zaken als 
stuurbekrachtiging, rembekrachtiging, airbags en airco zult u niet vinden op een Westfield. Wat 
overblijft is een auto in zijn meest pure vorm. Een auto waarin je autorijden echt kan beleven en 
waarin je zonder tussenkomst van elektronische of  hydraulische hulpmiddelen 1 op 1 alles kunt 
voelen. 


