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PCH Classic Bike Tour Veluwe  
 Zondag 8 Juli 2017 

 
Amsterdam, 4 juni 2017 
 
Geachte Porsche Club Holland leden,                                  
Beste Porsche vrienden, 
 
 
Na enige jaren heeft één van onze leden 
het initiatief genomen om weer een PCH 
motorevenement op de kaart te zetten! 
We nodigen u dan ook graag uit voor dit 
bijzondere evenement. 
 

Hans Koopman is een journalist voor diverse motorbladen 
en heeft een zeer grote ervaring op motorgebied. Privé is hij 
een groot liefhebber van klassieke motoren. Hij heeft in de 
loop der jaren dan ook zo’n 20 stuks verzameld. Zijn 

verzameling is zeer divers, van Italiaanse schoonheden als Laverda’s tot Japanse superbikes uit 
de jaren zeventig. zoals de Honda CB750. Maar ook de Yamaha XT500 en BMWR60 zijn te vinden 
in deze schitterende verzameling. 
  
Om deze bijzondere hobby te bekostigen organiseert Hans 
toertochten voor beperkte gezelschappen. We hebben de 
mogelijkheid geboden gekregen om samen met Hans een hele 
dag op pad te gaan op de eigen motor of op één van zijn 
klassieke motoren.  
 
We spreken af bij zijn fraaie huis, waar we ontvangen worden met 
koffie en thee. We maken kennis met de motoren en kleden ons 
om. De mensen die op de klassieke motoren gaan rijden krijgen 
een korte uitleg over de motoren en voor ons allen is er een 
briefing over hoe te rijden in groepsverband.  
 
Dan gaan we op pad. We rijden een schitterende route over de 
Veluwe, uitgezet door Hans die hier al jaren woont en alle mooie 
weggetjes en uitzichten kent! Voor de mensen die gekozen 
hebben om op één van de klassieke motoren van Hans te rijden, 
is er onderweg steeds de mogelijkheid om van motor te wisselen.  
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Programma: 
 
10.00 uur Ontvangst en inschrijving  
10.45 uur  Instructie, motorkleding aantrekken. 
11.00 uur Vertrek 
13.30 uur Lunch bij de Posbank. 
17.00 uur Einde tocht. Koffie, thee, koek, verhalen 
18:00 uur Einde evenement 

 

Kosten: 
A: Deelname met eigen motor, route, lunch + drank + versnaperingen bij Hans thuis € 45,- 
B: Huur van een van de klassieke motoren, verzekering, brandstof, lunch + versnaperingen  € 
165,-  
C: Bijrijder op eigen motor of op de klassieke motoren slechts € 10,-  

PCH Classic Bike Tour Veluwe 
Zondag 8 Juli 2017 

 
 
Rond het middaguur lunchen we op één van de mooiste plekken van Nederland, de Posbank. We 
bezoeken Radio Kootwijk en sluiten we de rit af met een groepsfoto bij kasteel het ‘Geldersche 
Landgoed’. Daarna rijden we terug en is er weer koffie, thee en koek en natuurlijk uitgebreid tijd 
voor het uitwisselen van verhalen.  
 

 
 
De maximale grootte voor dit evenement is 14 personen, reserveer dus snel! Bij heel slecht 
weer schuiven we het evenement een week op zodat we zeker met mooi weer op pad gaan. Om 
maximaal plezier én veiligheid te garanderen gaan we rijden in groepen van maximaal 7 
deelnemers. Bij meer dan 7 inschrijvers verdelen we de deelnemers over twee groepen. U kunt 
dan kiezen of  u op  8 of 15 Juli wilt rijden. U wordt hierover nog op de hoogte gebracht. 
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MOTORRIJBEWIJS, GOED PASSENDE HELM EN MOTORHANDSCHOENEN ZIJN 
VERPLICHT, DUS MEENEMEN! 

 
Inschrijven: Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier op de website van de club, volg 
daarvoor de link hiernaast: 
 
 
Sluitingsdatum: 
U kunt inschrijven tot vrijdag 23 juni 2017. 
 
 
Betaling door overschrijving op rekening nummer 
NL57 ABNA 0555 946 886 t.n.v. Porsche Club Holland.  
Onder vermelding van Motorrit en uw eigen naam 
 
Na betaling ontvangt u een bevestiging voor deelname 
 
 
 
Adres: 
Elspeterweg 57-2  
Vaassen 
Tel. Ron 0641481092 
Hans 0578573857 
 
 
 
Namens het bestuur, 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Walther Blijleven  
 
 
 
Voorzitter 

 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/32C05F660DCBBF0CC12580FF0029C58E?EditDocument

