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22 Augustus – Rit Mooi Rotterdam 
 

 
 

 

Uithoorn, 14 juli 2020 

 

Geachte Porsche Club Holland leden, 

 

Naar aanleiding van de positieve uitkomst over het weer starten van de evenementen, waarin ruim 80 % 

van de leden die gereageerd hebben aangaf het weer te zien starten om met de club op stap te gaan, 

nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan een mooie rit rondom Rotterdam.  

 

Uiteraard beginnen we weer voorzichtig, waarbij we een locatie hebben gekozen waar de 1,5 meter 

richtlijn gehandhaafd kan worden. We houden ons aan de regelgeving en adviezen van het RIVM, want 

de veiligheid en gezondheid van onze leden staat op de eerste plaats. We hebben er ook voor gekozen 

om met een wat kleiner gezelschap op pad te gaan; er is voor dit evenement plaats voor maximaal 30 

auto’s (60 personen).  

 

Startlocatie die we hebben gekozen is op Rotterdam Airport bij Brasserie Waalhaven. Daar is voldoende 

parkeergelegenheid, kunnen we bij goed weer buiten eten, en bij iets minder weer is daar een grote zaal 

voor ons beschikbaar.  

We draaien deze keer het programma een beetje om, en we starten met een luxe BBQ. Dus eerst gezellig 

wat eten, om bij te kunnen praten met iedereen die we al zo lang niet hebben kunnen zien. Daarna rijden 

we de rit, waarbij we veel rustige binnenwegen zullen zien. Deze keer geen wedstrijdelement, focus voor 

dit evenement ligt op de gezelligheid en het rijden van een mooie rit.  

 

Eindlocatie is ook Brasserie Waalhaven, waar tijd is om nog een afsluitend drankje te drinken.  

 

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden aan dit evenement gesteld;  
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Kosten van deelname aan dit evenement zijn: 

€ 49,00 per persoon. Dit is inclusief:  

- Ontvangst met twee drankjes p.p. 

- Luxe BBQ  

- Routeboek 

- PCH mondkapje 

- Afsluiting met twee drankjes p.p. 

• Ten alle tijde houden we 1,5 meter afstand tussen mensen die niet uit hetzelfde huishouden 

komen. Wanneer een deelnemer verkouden, snotterig, hoesterig etc is, kan niet worden 

deelgenomen. We zullen een annulering zonder discussie accepteren, ook op de dag van het 

evenement zelf. Hoesten, niezen, etc in de ellenboog.  

• We geven geen handen en zoenen niet.  

• U kunt niet deelnemen aan een evenement als u, of uw gezinsleden, in een periode van twee 

weken voorafgaand aan het evenement een land heeft bezocht wat door de RIVM met ‘oranje 

kleurcode’ is aangemerkt.  

• We eten en drinken, indien het weer dit toe laat, buiten. Houd dus rekening met de kledingkeuze.  

• Opscheplepels worden alleen door medewerkers van het restaurant gehanteerd.  

• Voor wie dat wil is een mondkapje beschikbaar, voorzien van PCH logo. 

• Mochten de richtlijnen weer verscherpt worden, zullen wij mogelijk het evenement annuleren. 

Uiteraard krijgt u dan uw deelname bedrag terug gestort.  

Wanneer de regels niet worden nageleefd, kan worden besloten een deelnemer uit te sluiten. Dit klinkt 

misschien streng, maar veiligheid en gezondheid staan voorop! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven kan alleen met het inschrijfformulier op de website of via deze link.  

 

Wij raden u aan niet te lang te wachten met inschrijven, omdat wij echt zullen vasthouden aan maximaal 

60 deelnemers (30 auto’s).  

 

Betaling bij voorkeur via iDEAL en dit kunt u vinden onder aan het inschrijfformulier. 
 

Graag tot ziens op 22 augustus. 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,  

 

 
 

 

Walther Blijleven 

Voorzitter  

 

 

 

PROGRAMMA 

17:30 uur  verzamelen bij Brasserie 

Waalhaven, Malpensalaan 3, Rotterdam  

18:00 uur  start BBQ 

19:00 uur  start route  

22:30 uur  einde rit, terug bij Brasserie 

Waalhaven,   

 

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/BE85895D6176FA22C12585A5006AA787?EditDocument

