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 Rotterdam Porsche Rally 
Zondag 18 Augustus 2013 

 
 
 
Leerdam, 14 juli 2013 
 
Geachte relaties, beste Porsche vrienden, 
 
Zondag 18 augustus is Rotterdam het mekka voor de autoliefhebber. Dan vindt opnieuw 
de Rotterdam City Race plaats. Snelle en bijzondere auto’s, waaronder actuele Formule-1 
wagens zijn te bewonderen en rijden door het centrum van Rotterdam. Voor de 
deelnemers aan de Rotterdam Porsche Rally blijft het niet bij bewonderen, maar zult u 
actief deelnemer zijn! Dit jaar is er namelijk voor de deelnemers aan ons evenement een 
Porsche concours d’élegance als onderdeel van Rotterdam City Racing.  

 
Om uiterlijk 10:50 uur moeten de deelnemers 
aanwezig zijn in de paddock van de City Race 
(nadere details en instructies volgen). Om 11:00 
exact start de Porsche concours d’élégance door 

het centrum van Rotterdam, als opening van de Rotterdam City Race. Wij zullen het circuit 
weer verlaten via Glashaven/Blaak en rijden dan naar Porsche Centrum Rotterdam waar 
we tussen 11:30 en 12:00 uur worden verwacht. Onder het genot van heerlijke koffie 
kunt u zich vergapen aan al het moois in deze bijzondere showroom.  
 
Dit vormt de start van de Rotterdam Porsche Rally, georganiseerd door de Porsche Club 
Holland (PCH) in samenwerking met Porsche Centrum Rotterdam. Dat is niet alleen auto’s 
kijken, maar ook rijden en culinair genieten. 
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Tussen de klassieke en nieuwe Porsches 
zullen om 12.30 uur op traditionele wijze 
verse Zeeuwse mosselen van Zeeland’s 
Roem voor u worden gekookt en zullen de 
koks van Restaurant Vis aan de Markt uit 
Scherpenisse een fruits de mer buffet voor u klaar hebben. Bent u 
geen visliefhebber? Geen probleem,  er is voor u een heerlijk alternatief. 
 
 
Vanaf 14.00 uur ontvangt u een roadbook en aansluitend is het tijd om te starten met de 
rally die u door de verrassende mooie gebieden onder Rotterdam zal leiden. Tijdens de 
rally zullen er nog een aantal vragen beantwoord moeten worden om mee te kunnen 
dingen naar één van de mooie prijzen, maar vooral naar de EER om winnaar van de 
Rotterdam Porsche Rally te zijn. Natuurlijk kan niet iedereen eerste worden maar wij zijn 
ervan overtuigd dat u er een bijzonder mooie herinnering aan zult overhouden.  
 
 
 

        
 
 

 
De deelnameprijs bedraagt € 60.00 per persoon. Kinderen onder 10 jaar zijn gratis. 
Deelname dient wel vooraf gemeld te worden. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via het 
inschrijfformulier op de website van de PCH. Klik hieronder voor het inschrijfformulier, of 
volg de link op de home page van onze website (www. Porsche-club-holland.nl). 
 

 
De inschrijving sluit op 11 augustus 2013! 

 
Het aantal deelnemende Porsches is beperkt, wacht dus niet te lang met inschrijven! 

 
Klik hier voor de link naar het inschrijfformulier 

 

 
 
 
Vanaf 16.00 uur worden wij verwacht bij 
Brussels Lof in Ridderkerk waar onder het 
genot van een drankje de prijzen zullen wor-
den verdeeld en iedere equipe een leuke 
herinnering zal ontvangen. 
 

http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/6292F7EDD4D55DCFC1257BA80031EE1A?EditDocument
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Programma 
 
10:50   Verzamelen op de paddock van Rotterdam City Racing, 
  (kom svp stipt op tijd, nadere instructies volgen nog)    
11.00  Start concours d’élégance over het City Racing parcours   
11:30 - 12:00  Ontvangst bij Porsche Centrum Rotterdam. 
12.30 - 14.00   Fruits de mer lunch 
14.00    Briefing en uitdelen roadbooks 
14.15  Start Rotterdam Porsche Rally 
16.00  Ontvangst bij Brussels Lof Ridderkerk 
16.45  Prijsuitreiking en afsluiting  

 
Let op in verband met de City Race kunnen de aanvang tijden nog wijzigen. 

Na inschrijving ontvangt u een mail met definitieve tijden en programma. 
 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Peter Ganseman      Harrie van Ham 
Evenementen coördinator PCH     Porsche Centrum Rotterdam 


