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Geachte Porsche Club Holland leden, beste Porsche vrienden, 
 

We gooien het eens over een andere boeg en nemen u mee langs sloten, 
vennen, plassen, grachten en het IJsselmeer. 
U wordt van harte welkom geheten in Zwaagdijk-Oost, waar deze rit zal 
beginnen met een rondleiding bij  Neptune Nautisch Comfort. 

 
Op diverse locaties onderweg wordt vervolgens uw creativiteit getest en zult u de auto 
moeten verlaten. De routebeschrijving is geen halszaak, maar leidt u wel langs mooie plekjes 
die iets met water te maken hebben. Er is tijd om historie op te snuiven en tijd om onderweg 
te genieten van Hollandse watersportactiviteiten, want in dit jaargetijde zijn er langs en op 
de waterwegen vele bootjes te zien. 
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Dit keer zijn er geen locatiefoto’s, die als herkenningspunt gezocht 
moeten worden, maar wordt u verzocht om een camera mee te nemen 
om verslaggeving te doen.  
 

De geschoten plaatjes zullen mee gaan tellen voor de punten!! De 
mooiste exemplaren dingen mee naar een plaats in het PCH jaarboek.  
 

Een navigatiesysteem zal handig zijn als u de weg kwijt raakt, maar voor 
diegenen die het zonder moeten doen is er een noodnummer 
beschikbaar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het wordt een rit vol afwisseling door waterrijk gebied waar knotwilgen groeien, in het 
voorjaar de bollen bloeien, in de zomer de kool op het land staat en in het najaar fruit 
geoogst wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We sluiten de dag af met lekkere hapjes op het terras van The Harbour Club Amsterdam aan 
de waterkant van het IJ. 
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De kosten voor dit evenement zijn € 45,00 per persoon. Dit is inclusief de verzorgde 
ontvangst en rondleiding bij Neptune en inclusief de verschillende hapjes bij de Harbour club 
in Amsterdam. De drankjes bij de Harbour club zijn voor uw eigen rekening. 
 
Betaling door overschrijving op rekening nummer NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche 
Club Holland. Onder vermelding van Waterlanders 2016 en uw eigen naam.  
De inschrijving sluit op zondag 19 juni 2016.  
online inschrijfformulier op de website of via deze link   → → → 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van de 
Porsche Club Holland 
 
Henry de Vaal 
Voorzitter Porsche Club Holland 
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Programma 
 

Ontvangst 11.00 – 11.30 uur   Neptune 
  www.neptune.nl 
  Graanmarkt 4 
  1681 PA  Zwaagdijk-Oost 

Rondleiding 11.30 – 12.00 uur   Neptune Nautisch Comfort 
Vertrek  12.00 – 12.30 uur   Toertocht door waterrijk gebied 
Aankomst 16.30 – 17.00 uur   The Harbour Club     

        Cruquiusweg 67 
  1019 AT  Amsterdam 
  Tel. 020 767 0421 

Prijsuitreiking 17.00 – 17.30    Op het terras, afgesloten met lekkere 
  hapjes en nagenieten aan de waterkant 

 
Sluiting     19:30 uur 
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