
Geachte Porsche rijders,
Beste Porsche vrienden,

Ieder voorjaar kunnen we niet wachten op het mooie weer en
staan we klaar om 'uit te vliegen' in onze Porsches. Dit jaar
nemen we dat bijna letterlijk. De Porsche Club Holland is al
eens eerder met plezier te gast geweest bij SAMCO Aircraft
Maintenance op Maastricht Airport.

 OpwarmRit
 

In het kort

Zondag 26 maart 2023 

We vinden het dan ook fantastisch dat Porsche Centrum
Eindhoven,  Porsche Centrum Maastricht en SAMCO opnieuw
een bezoek mogelijk maken tijdens deze 13e editie van de
Opwarmrit.

10:30 uur      Ontvangst Porsche
                        Centrum Eindhoven
11:00 uur      Welkomstwoord
12:00 uur      Start van de rit

vanaf
16:00 uur      Aankomst Samco
                        Maastricht Airport                    
16:30 uur      Food XPerience 

Meer dan dertien jaar geleden is de eerste samenwerking
met Porsche Centrum Eindhoven ontstaan voor de

organisatie van een voorjaarsrit. Ook in 2023 kunnen we
opnieuw genieten van een mooie samensmelting van kennis

en kunde.

Schreiner Aircraft Maintenance (Samco)
gaat in 2005 na een management buy-
out verder onder de naam Samco
Aircraft Maintenance. Met een
miljoenen-investering voor een
gloednieuwe hangar en bijbehorend
equipment in 2018, kunnen er naast de
wat kleinere vracht- en passagiers-
toestellen van met name Fokker
Bombardier, ATR, en Embraer nu ook
de zogenoemde narrowbodies,
toestellen van Airbus en Boeing
geserviced worden. Constant van
Schaik (samen met André Velda
eigenaar van SAMCO) vertelt: ‘Onze
mensen sleutelen niet alleen hier aan
vliegtuigen, voor dagelijks onderhoud
zenden we ook medewerkers uit naar
tientallen landen in Europa, Azië en
Afrika’

Om 10:30 uur bent u van harte welkom bij Porsche Centrum
Eindhoven. In de ruime showroom wordt u ontvangen met
koffie & lekkers en kunt u zich melden om uw deelname te
bevestigen. Er staan bijzondere Porsche modellen klaar om te
bewonderen.

Een nieuw pand, een nieuwe locatie én een nieuwe naam: 
Porsche Centrum Brabant. Oplevering wordt eind 2023 verwacht.



Graag tot ziens in Eindhoven
Namens de Porsche Club Holland,

Walther Blijleven
Voorzitter

Inschrijven 
Inschrijven voor dit evenement kan alleen via het inschrijfformulier

op de website of via deze link:
 
 

Er is een deelname maximum van 100 equipes. 

De kosten voor dit evenement
bedragen € 70,00 per persoon

 

Hiervoor ontvangt u: 
 

Ontvangst met koffie & thee 
en een lekkernij

 

Routeboek
 
 

Bezoek SAMCO en
de food Xperience

inclusief 2 drankjes
 

Kosten

Betalen
U kunt betalen via de
iDEAL knop onder aan
het inschrijfformulier

De inschrijving sluit op zondag 19 maart 2023.
Annuleren na 19 maart kan helaas niet kostenloos.

 

KLIK

 OpwarmRit

Om 11:00 uur start de mooie en uitdagende route, die u zal
leiden naar SAMCO Aircraft Maintenance op Maastricht  Airport.

Na het inleveren van de vragenlijst staan er een drankje en
hapje klaar en kunt u de moderne onderhoudstechnieken
bekijken in de enorme hangar. De wereld van automotive en
aircraft vloeien hier samen. 
De dag sluiten we af met een Food Xperience, die verzorgd
wordt door Floris & Co.  

1979 Onder de naam Porsche
Centrum Zuid start het verhaal in
Eindhoven op de Mecklenburgstraat,
net buiten het stadscentrum, In 2005
verhuist het bedrijf, onder de naam
Porsche Centrum Eindhoven, naar
een grotere locatie, gelegen op
industrieterrein De Scheper in Oirschot.
In 2011 opent Porsche Service
Centrum Limburg haar deuren, vlakbij
Maastricht Airport. In eerste instantie
met nadruk op onderhoud en de
verkoop van Porsche occasions, maar
vanwege uitstekende prestaties
verwerft de locatie in 2014 het recht
om een volledig Porsche Centrum te
worden en onder de naam Porsche
Centrum Maastricht alle producten en
diensten aan te gaan bieden. In 2016
wordt het volledig nieuwe Porsche
Centrum Maastricht geopend.
In 2022 zijn in Oisterwijk, op een kavel
van maar liefst 17.000 m2, de
werkzaamheden aan de bouw van
Porsche Centrum Brabant gestart, de
nieuwe locatie van Porsche Centrum
Eindhoven.

Zondag 26 maart 2023 

Porsche Centrum Eindhoven:
De Scheper 305, 5688 HP Oirschot

SAMCO Aircraft Maintenace:
Horsterweg 19, 6199 AC Maastricht Airport

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/A15638354DFD785EC125894E003ADA43?EditDocument=

