
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Amsterdam, 3 maart 2018 
 
Geachte Porsche Club Holland leden, 
Beste Porsche vrienden, 
 
We gaan er op zondag 22 april een ‘relaxed-sportieve’ dag van maken waarbij ‘niks’ moet en ‘alles’ mag. 
De organisatoren Rob & Ellen Groen ontvangen u op landgoed Groot Kievitsdal gelegen in de bossen 
tussen Hilversum en Baarn. De koffie en een gebakassortiment staan hier voor u klaar. 

 

Na de inschrijving en uitleg gaan de laatste Porsches om 12.30 uur met het roadboek op weg.  
De rit zal gaan door het mooie water- en bosgebied dat midden Nederland rijk is. Van belang is natuurlijk 
dat u hierbij steeds de juiste afslag neemt én de afslag in de gaten houdt. Foto’s zullen hierbij een 
speelse rol gaan spelen. Genieten van de omgeving tijdens deze rit is de hoofdzaak. 
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Met de laatste afslag uit het roadboek rijdt u, als alles goed is 
gegaan, het terrein op van het Hilton Royal Park Soestduinen. 
Achter dit hotel bevindt zich het Golfpark Soestduinen. Hier is 
voldoende parkeerruimte voor onze Porsches gereserveerd en 
kunt u even bijkomen van de rit onder het genot van een drankje 
en een hapje. 
 

 
 
Nadat de antwoordformulieren zijn ingeleverd kunt u de gelegenheid te baat nemen om uw eigen afslag 
te gaan verbeteren. Golfpark Soestduinen is een erg mooi aangelegde en goed onderhouden Par3 

Golfcourse. Het Golfpark heeft voldoende golf professionals 
beschikbaar om voor belangstellende beginners een golf 
clinic te verzorgen. Het enige wat u nodig heeft is een paar 
platte schoenen. De golfschool zorgt voor alle materialen. 
Een mooie manier om in groepjes kennis te maken met deze 
leuke sport. En het blijft hierbij niet bij afslaan,diverse 
onderdelen van het golfspel zullen aan de orde komen. 

 

Voor de gevorderde golfers (die er vast wel onder ons zullen zijn) is er de mogelijkheid om samen de 9 
holes van de golfbaan te lopen. Ook hier zorgt de golfschool voor alle materialen en u brengt zelf de 
juiste schoenen mee.   

Voor de niet golfers onder ons is er een prachtige wandeling uitgezet o.l.v. een gids in het naastgelegen 
en veelzijdige De Paltz. Het landschap doet hier bijna on-Nederlands aan. U wandelt door beukenlanen, 
langs hoge Douglas sparren en langs een prachtige vallei. (3.4 km)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het eind van deze actieve middag staat er een heerlijk koud- en warm buffet voor ons klaar om van 
te gaan genieten. De winnaars van deze dag zullen worden bekend gemaakt en mogen de prijzen en 
punten voor de PCH toerbeker mee naar huis nemen. We hopen dan weer een mooie PCH dag te 
hebben gehad. 
 
 



 
 

 

Kosten voor dit evenement zijn 45 euro per persoon.  
Hierbij is inbegrepen: 

- koffie met gebak bij ontvangst 
- de toerrit 
- een kleine snack bij het golfpark 
- een golfclinic of een baan permissie of een wandeling met gids over De Paltz 
- vier consumpties bij het golfpark (licht alcoholische drank, frisdrank, koffie & thee) 
- een uitgebreid koud en warm buffet ter afsluiting. 

Kinderen t/m 12 jaar met deelname aan de activiteiten 25 euro per persoon. 
Kinderen zonder deelname aan de activiteiten 15 euro per persoon. 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier op de website van de Porsche Club Holland of via deze 
link: De inschrijving sluit op zondag 15 april 2018.  
 
 

Betaling kan doormiddel van de IDEAL knop op het inschrijfformulier, of door overmaking op: 
IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 onder vermelding van  
De Juiste Afslag én de naam waaronder u zich inschrijft. 
Met vriendelijke groet namens de Porsche Club Holland, 
 
Walther Blijleven 
voorzitter 
 

 
 
 
 

Secretariaat: Postbus 14592 – 1001 LB Amsterdam 
(T) 0637 009 864 – (E) secretariaat@porsche-club-holland.nl 

IBAN NL57 ABNA 0555 946 886 – KvK Utrecht Nr. 40478376 – www.porsche-club-holland.nl 

10:30  start en ontvangst bij Landgoed Groot Kievitsdal
  Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn 
11:30   laatste vertrek van de toerrit 
15:20   laatste aankomst op Golfpark Soestduinen 
  Van Weerden Poelmanweg 8 3768 MN Soest 
15:30  aanvang golf programma’s en wandeling 
17:30  einde middagprogramma 
18:00  prijsuitreiking  
18:10  aanvang buffet 
 
 

   
  

Bij de inschrijving voor dit evenement kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan: 
- de golfclinic  
- of de wandeling over De Paltz  
- of de 9 holes wil gaan lopen 

Natuurlijk is het ook mogelijk om vanaf het terras alle activiteiten aan te moedigen. 
 

INSCHRIJVEN 
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