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Uithoorn, 13 april ‘09 

Beste PCH Vrienden en Vriendinnen, 

Na het succes van onze meerdaagse trip van vorig jaar, is besloten ook dit jaar een 
meerdaags evenement aan te bieden aan onze leden. U heeft er wellicht op het Gala en 
de Nieuwjaarsreceptie al wat over gehoord: The Italian Job staat voor dit jaar op de 
planning.  

Joop Arendsen, Dieco van der Valk, Dave Fagan en Walther Blijleven nemen de 
organisatie voor hun rekening en zijn druk in de weer om prachtige routes en 
geweldige hotels te vinden. Ook dit jaar gaan sportiviteit en gezelligheid hand in hand, 
zoals u van de PCH gewend bent.  

 

 

 

 

 

 

 

The Italian Job zal plaatsvinden van zondag 13 tot 
en met zaterdag 19 september, waarbij de 
planning is dat we op maandag arriveren bij het 
Gardameer. We zullen overnachten in 
verschillende prachtige hotels in Noord Italie en 
overdag mooie ritten maken.   
 
Net als vorig jaar, rekenen we op een totaal van 
zo’n 25 auto’s. Bij het maken van de hotel 
reserveringen houden we hier rekening mee. 
Wees dus snel met uw inschrijving om een 
teleurstelling te voorkomen.   
 
Inschrijven kan tot 1 juni aanstaande, of tot het 
moment dat er 25 auto’s zijn ingeschreven. 
Daarna is inschrijven niet meer mogelijk.  
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Programma (onder voorbehoud) 

• Zondag 13 september 
o centraal verzamelen 
o instructie 
o eerste rit 
o gezamenlijk diner  
o hotelovernachting in Duitsland 

• Maandag 14 september 
o ontbijt met instructie 
o tweede rit 
o aankomst in Italie bij het Gardameer 

• Dinsdag 15 september 
o Vrije dag 

• Woensdag 16 september 
o ontbijt met instructie 
o wijnproeverij 

• Donderdag 17 september 
o ontbijt 
o vertrek uit hotel in Italie 
o derde rit 
o aankomst hotel in Oostenrijk 
o gezamenlijk diner   

• Vrijdag 18 september 
o ontbijt 
o vertrek uit hotel 
o vierde rit en bezoek aan RUF 
o aankomst hotel in Duitsland 
o gezamenlijk diner 

• Zaterdag 19 september 
o ontbijt 
o vertrek uit hotel 
o aankomst in Nederland en afscheid    

Kosten: 
De kosten voor dit evenement bedragen 700,-- euro per persoon voor de deelnemers 
die ook zijn meegeweest naar de Isle of Man en 800,-- euro per persoon voor de 
nieuwe deelnemers.  

Inschrijving: 
De inschrijving sluit op 1 juni aanstaande, of op het moment dat er 25 auto’s zijn 
ingeschreven. Let op: voor de inschrijving dient u het formulier op de volgende pagina 
in te vullen en te mailen, faxen of sturen naar het PCH secretariaat.  

Namens het bestuur en de organisatoren, 
PORSCHE CLUB HOLLAND 
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ANTWOORDFORMULIER: 
 
 
o Ja, ik schrijf me in voor The Italian Job!   
 
o Ik ben meegeweest naar de Isle of Man en betaal 700,-- euro per persoon* 
 
o Ik betaal 800,-- euro per persoon* 
 
Porsche Type .............................. Kenteken …………………………… 
 
o Kleur ……………………………………  
 
o Ik maak een bedrag over van € ………. 
 
*streep aan wat van toepassing is 
 
NAAM PCH Lid: 
(voor– en achternaam) 
 

 

BIJRIJDER 
(voor- en achternaam) 

 

TELEFOON: 
 

 

WOONPLAATS: 
 

 

EMAIL: 
 

 

HANDTEKENING: 
 

 

 
Gelieve dit formulier te retourneren per e-mail, te versturen per post, of te faxen 
naar het secretariaat van de PCH, faxnummer 0297 524 664. 
 
Na aanmelding en betaling op bankrekening 55.59.46.886 t.n.v. de Porsche 
Club Holland te Swifterbant ontvangt u een bevestiging. 
 
Zie ook voor informatie: www.porsche-club-holland.nl 
E-mailadres secretariaat: secretariaat@porsche-club-holland.nl 
Postadres secretariaat: Postbus 91 1420 AB UITHOORN 
 
 


