
 
 
 
 
 

PCH Opwarmrit – 16 maart 2008 
 
 
Uithoorn, 20 februari 2008 
 
 
Beste Porsche Vrienden en Vriendinnen, 
 
Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de traditionele Opwarmrit van de Porsche Club 
Holland. Dit jaar vakkundig en met veel plezier georganiseerd door Sophia en Joop 
Arendsen.  
 
De winter wordt afgesloten en het voorjaar kan beginnen met een rit door één van de 
mooiste gebieden van Nederland; de Veluwe. Sophia en Joop hebben een schitterende 
route uitgezet, waarbij de paardenkrachten zich kunnen uitleven.  
 
De ochtend begint vroeg met een welkomst-ontbijt bij Ekris Exclusief in Duiven zodat u 
met gevulde maag en voldoende moed aan de route kunt beginnen. Tijdens deze rit 
worden u enkele vragen voorgeschoteld waarbij er voor de winnaars typische Gelderse 
prijzen gewonnen kunnen worden. 
 
Na het toergedeelte volgt er een heerlijke lunch op een gezellige en vooral ook mooie 
locatie.  
 
Het tweede deel van de rit start als de magen wederom gevuld zijn en de warmgelopen 
paardenkrachten inmiddels staan te popelen om hun kunnen te laten zien oftewel...nog 
een klein stukje 50, 100 en 120 km wegen en dan kunt u uw Porsche loslaten voor een 
stukje Autobahnrasen in Duitsland. Het voor u uitgezochte stuk snelweg biedt alle 
mogelijkheden om de paardenkrachten los te laten en onze paardjes én de bestuurders te 
laten genieten.  
 
We eindigen de rit op het schitterende Landgoed Warnsborn alwaar we u ontvangen met 
een versnapering en de prijsuitrijking. Let op: deze rit telt mee voor de felbegeerde PCH 
trofee.  
 
Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid aansluitend deel te nemen aan een diner, 
hiervoor kunt u zich apart aanmelden. De prijs van dit diner bedraagt 75,-- euro per 
persoon, op basis van 4 gangen en een wijnarrangement.  
 



Voor de deelnemers die voorafgaand of aansluitend aan de rit willen overnachten bestaat 
de mogelijkheid dit te doen op Landgoed Groot Warnsborn in Arnhem. U dient hiervoor 
zelf contact op te nemen met Groot Warnsborn via de website www.grootwarnsborn.nl, of 
telefonisch op nummer +31 (0) 26 44 557 51.   
 
Programma: 
08.00 uur                       ontvangst met ontbijt bij Ekris Exclusief in Duiven  
09.00 uur                       start toergedeelte    
12.00 uur                       lunch    
13.00 uur                       start Autobahnrasen  
16.00 uur                       ontvangst Landgoed Groot Warnsborn   
17.00 uur                       prijsuitreiking 
18.00 uur                        einde/aanvang diner (voor eigen rekening)  

Inschrijving 
Inschrijving bij voorkeur zo spoedig mogelijk, uiterlijk tot 10 maart 2008.  
 
Evenementsprijs 
De kosten voor deelname bedragen 35,-- euro per persoon, deelname aan het diner is 
voor eigen rekening.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrook: 

-Ja, ik schrijf mij in voor deelname aan de PCH Opwarmrit op 16 maart 2008  
(Gegevens s.v.p. aanvullen en/of wijzigen) 

-Naam Lid:...................................................... 

-Naam Partner:............................................... 

-Ik heb 35,-- euro per persoon overgemaakt op rekeningnummer 55.59.46.886 ABN-Amro 
bank tnv de Porsche Club Holland te Groot Ammers 
 
-Wij willen deelnemen aan het diner met ......... personen. Let op: De kosten voor het 
eventuele diner NIET voldoen aan de club, maar op 16 maart aan het restaurant. 

 
  Eventuele speciale wensen m.b.t. de lunch of het diner kunt u hieronder kenbaar 
maken: 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche Club Holland 
te Groot-Ammers ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving. 
 
Namens het bestuur en de organisatoren, 
 
 
  
 
Resie Verbeek 
Secretaris 
 
Postbus 91      (T) 0297 524702 
1420 AB                     (F) 0297  524664 
Uithoorn                     (M) 06 41959447 
 
secretariaat@porsche-club-holland.nl 
www.porsche-club-holland.nl 


