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     P&P Jubileumrit 
     Zondag 15 mei 2011 

     Het Westland 
 
 
 
 
 
Uithoorn, 22 april 2011 
 
Geachte PCH vrienden, beste Porsche rijders, 
 

De Porsche Club Holland viert dit jaar twee jubilea. Naast het 55 jarig bestaan van de PCH, beleven 
we de 25e editie van de uiterst populaire P&P rit. Peter Akkerman en Paul Mooijman zijn 
onvermoeibaar en hun vindingrijkheid is onuitputtelijk. Niet voor niets is dit al jaren één van de meest 
populaire evenementen binnen de PCH. De beide heren hebben beloofd van deze jubileumeditie iets 
heel speciaals te maken, en dat is hen wel toevertrouwd! 

Het vertrek- en eindpunt van deze rit is restaurant en lounge ‘De 
Viersprong in ’s-Gravenzande, een mooie locatie met een 
uitstekend restaurant, mooie terrassen en een mediterrane tuin, 
alwaar wij afhankelijk van het weer, binnen of buiten worden 
verwelkomd en waar ter afsluiting een driegangen diner 
geserveerd zal worden.  

Uiteraard wordt er ook een puzzelrit door de twee meesters van 
de ‘foute been strategie’ uitgezet. Bereid u voor op een mooie rit 
door het Westland met opgaven die niet altijd even doorzichtig 

zijn en die u regelmatig op het verkeerde been zullen zetten. Wij kunnen als tip slechts de fameuze 
woorden van Paul Mooijman (na afloop van elke P&P rit) herhalen: “Goed lezen!”. De gekozen locatie 
doet volgens P&P niet onder voor de geweldige sfeer die we vorig jaar in Rotterdam bij de Harbour 
Club mochten beleven. Kortom, een evenement dat u niet wilt missen! 

 

 
We beginnen de dag met de traditionele koffie/thee met petit-fours en ter afsluiting van de puzzelrit 
wordt u na het borreluurtje vergast op een culinair diner met asperges in de hoofdrol. 

 
Programma 
11.00  Ontvangst met koffie en thee met petit fours 
12.00  Start puzzelrit door het Westland 
15.00  Borreluur in de tuin van de Viersprong 
16.00  Diner 
18.00  Einde 
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De deelnameprijs per persoon bedraagt slechts € 40,- en is inclusief het koffie- en theebuffet bij de 
ontvangst en een driegangen aspergediner na afloop. Voor kinderen t/m 12 jaar bedraagt de 
deelnameprijs € 15 op basis van een kindermenu. Alle drankjes tijdens het borreluur en diner zijn voor 
eigen rekening en dienen bij vertrek in het restaurant te worden voldaan. 

Het aantal deelnemende auto’s is gelimiteerd. Dus wacht niet te lang met inschrijven! Inschrijven is 
uitsluitend mogelijk via het on-line inschrijfformulier. Inschrijvingen per mail of fax worden niet in 
behandeling genomen. Het formulier bereikt u door op de  home page van de PCH website bij “NU 
INSCHRIJVEN VOOR” het evenement “P&P Jubileumrit” aan te klikken. Onderaan de pagina die dan 
wordt geopend vindt u de link naar het inschrijfformulier. Na het invullen van het formulier klikt u op 
"VERSTUREN". De formulieren worden behandeld en plaatsen worden toegekend op volgorde van 
binnenkomst van de formulieren. U ontvangt tijdig een deelnamebevestiging en verdere informatie. 

 

 

Restaurant en Lounge De Vierspong 
Nieuwlandsedijk 10 

2691 KW ‘s-Gravenzande 

 
Tot Porsche, tot P&P. 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur van de Porsche Club Holland, 
 
 
 
 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter 


