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Homard d’Orange 
Zondag 13 juli 2014 

 

De “Concours de Homard” die vorig jaar door de Porsche Club Holland is verreden was een groot succes. In 
eerste instantie zou deze rit een eenmalige gebeurtenis zijn. Vele PCH leden hebben ons gevraagd naar een 
herhaling van dit evenement en de evenementencommissie is er in geslaagd om alsnog een kreeftenrit op de 
PCH agenda te zetten. Dit maal onder de naam van: 

Homard d’Orange 
 

We starten in Bruinisse, het Zeeuwse vissersplaatsje op Schouwen – Duiveland, voor 
een gezellige ontvangst met een klein hapje en drankje.  
Hier vandaan vertrekken we voor een mooie  en relaxte route over de eilanden. Het 
zal weer een ontspannen rit worden waarin we volop kunnen genieten van het samen 
rijden in al die prachtige Porsches. Aan het einde van deze rit worden we ontvangen 
in het restaurant Vis aan de Markt.  
 
Tanja en Maurice de Coninck runnen midden in Scherpenisse één van de beste kreeft restaurants die Nederland 
rijk is. Wij zullen naast het uitgebreide kreeftenmenu ook gaan genieten van bijpassende wijnen. Tussen 16:00 
en 16:30 uur gaan we aan tafel zodat een ieder, indien gewenst, ook weer op tijd de thuisreis kan aanvangen.  

 
Natuurlijk kunnen de voetballiefhebbers gerust deelnemen aan deze rit. Wij zorgen voor een 
groot scherm waarop niets gemist hoeft te worden van de – misschien wel “Orange” - WK finale. 

 
Kosten voor dit evenement: € 65.00 p.p. en kinderen onder de 12jaar €35.00 p.p. 
De inschrijving sluit op 7 juli 2014. De beperkt beschikbare plaatsen worden 
toegewezen op volgorde van inschrijving.  

 
Klik hier voor het inschrijfformulier of ga naar de 
Website: www.porsche-club-holland.nl 
Betaling door overschrijving op rekeningnummer:  
NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche Club Holland  
Onder vermelding van Homard 2014 rit + uw eigen naam. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van de Porsche Club Holland    
          
Henry de Vaal  -  voorzitter         

Overnachten 
Om er helemaal een relaxed evenement van te maken 

bestaat de mogelijkheid voor de PCH leden om te 
overnachten in de B&B van Vis aan de Markt 

Scherpenisse. 
 reserveren: telefoon 0166 663 901 

http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/97B01A472F1D6E05C1257B53005BB5D5?EditDocument

