EEN ONVERGETELIJK
AVONTUUR

INTRODUCTIE
Praktijkervaring maakt dat u zich zekerder voelt in elke situatie.
Hoe onbegaanbaar het terrein ook lijkt, met het offroad
cursusprogramma van Land Rover Experience leert u uw auto tot in
de finesses te beheersen. Van beginnend bestuurder tot bedreven
coureur: Land Rover Experience staat garant voor een onvergetelijk
avontuur. En een dosis rijervaring die altijd van pas komt: onder álle
omstandigheden en in elk terrein. Uw verrichtingen worden vastgelegd
in een bewijs van vaardigheid, dat direct uw toegangsbewijs is tot het
volgende niveau in ons multi-level cursusprogramma.

CURSUSPROGRAMMA
Het programma omvat rijvaardigheidstrainingen op diverse
niveaus: Level 1, Level 2 en Lier & Recovery. Een professionele
instructeur leert u het terrein in te schatten en de Land Rover
techniek maximaal te benutten. Daarnaast besteden wij
aandacht aan speciale verrichtingen, het omgaan met de
omgeving en uw veiligheid.
VOOR WIE
Land Rover Experience is toegankelijk voor iedereen die
in het bezit is van een geldig rijbewijs en graag de offroad
rijvaardigheden wil verbeteren. In de cursussen wordt
gebruikgemaakt van onze voertuigen, dus u hoeft uw skills niet
met uw eigen Land Rover uit te testen. Land Rover Experience
is tevens hét adres voor een actief corporate event of een
bijzondere groepsactiviteit. Daarnaast bieden we speciale
cursussen voor professionele gebruikers.
ONZE STRATEGIE VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST
Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de aarde serieus.
Via ecologische innovaties en CSR-activiteiten werken wij aan
een wereld met minder CO2 -emissies door te investeren in vier
sectoren: e_terrain technologies, duurzame productie,
kennis verruimen en levenskwaliteit verbeteren. Tijdens de
cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de impact
op het milieu.

EEN ONVERGETELIJK
AVONTUUR

LEVEL 1
Met de Level 1 training leert u techniek en werking
van de auto te begrijpen. Daarnaast wordt uw
rijvaardigheid in verschillende situaties verbeterd.
U leert de mogelijkheden van het terrein, en de
4x4 techniek die de Land Rover u biedt,
beter doorgronden. Naarmate de dag vordert,
wordt het parcours steeds uitdagender, waardoor u
steeds beter leert anticiperen op het terrein. Dit biedt
ons de mogelijkheid om dieper op de specifieke
eigenschappen van de Land Rover van uw voorkeur in
te gaan, afgestemd op uw persoonlijke behoefte.
LEVEL 2
De Level 2 training gaat verder waar Level 1 ophoudt.
U rijdt, net als bij de Level 1 training, in de Land Rover
van uw keuze. Het verschil zit in het feit dat Level 2 u
meer vaardigheidstraining biedt. In een technisch en
zwaar parcours leert u weloverwogen keuzes te maken
op basis van kennis, kunde en techniek. In dit niveau is
uw basiskennis enkel een richtlijn om zelf net die stap
verder te maken. Above and Beyond!

LIER TRAINING
Tijdens deze training wordt ingegaan op risicoanalyse,
veiligheid voor personen, milieu en voertuig.
De nadruk tijdens de training zal liggen op bergen
van voertuigen. Er zal wel enige kennis van het rijden
in het terrein vereist zijn. Wij adviseren dan ook
eerst een Level 1 cursus terreinrijden te volgen.
De training wordt verzorgd door ervaren instructeurs
van Land Rover Experience. Door jaren lange ervaring
en training is er een trainingspakket samengesteld
dat zelfs ervaren gebruikers naar een hoger en vaak
veiliger niveau zal brengen. De training wordt gegeven
met voertuigen (Land Rover Defender) van Land Rover
Experience, maar er is altijd de mogelijkheid dat er naar
uw eigen voertuig wordt gekeken, zodat uw eventuele
specifieke vragen ook beantwoord kunnen worden.
RECOVERY TRAINING
Tijdens deze cursus gaan we in op de verschillende
soorten materiaal zoals touwen, linten en hi-jacks.
U leert risicoanalyses maken en technieken om een auto
los te krijgen en andere auto’s te bergen. U rijdt in de
Land Rover Defender. De instructeurs van Land Rover
Experience begeleiden u gedurende de hele dag en
kunnen al uw vragen beantwoorden. Naast de
Land Rover Defender is er tevens de mogelijkheid om
met uw eigen auto technieken te oefenen.
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