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 Een paar jaarlijks terugkerende evenementen 
moet je ooit bezocht hebben: de aftrap van het  
klassiekerjaar InterClassics Maastricht in januari, de 
Techno Classica begin april in Essen (Duitsland), en 
het Concours d’Élégance Het Loo begin juli. Naast 
deze toppers zijn er in het zomerseizoen veel leuke 
kleinschalige eendaagse evenementen in de open
lucht. Vaak bestaan die al tientallen jaren en ze trek
ken elk jaar weer honderden oldtimereigenaren en 
duizenden bezoekers. Voorbeelden daarvan zijn 
 Vianen, waar dit jaar op 17 juni 350 oldtimers te zien  
zullen zijn. Een dag later kun je naar de Nationale  
Oldtimerdag in Lelystad, waar rond de Bataviahaven 
400 oldtimers worden opgesteld. Op 27 mei is het 
stadscentrum van Culemborg afgesloten voor de 300 
oldtimers die daar worden verwacht. Op dezelfde dag 
is er ook een heel speciaal evenement in Friesland: de 
Elfsteden Oldtimer Rally die openstaat voor voertui
gen met een bouwjaar t/m 1949. 
Wil je deelnemen aan deze evenementen, wees er dan 
snel bij, want vol is vol en te laat inschrijven betekent 
dat je op een wachtlijst komt te staan. Dit zijn allemaal 
bekende evenementen, die van harte worden verwel
komd in de organiserende steden. In het zomersei
zoen is er elk weekend wel wat te doen met oldtimers 
en dan zijn de vele clubmeetings nog niet eens mee
geteld. Kortom: een levendig mobiel museum, waar 
het talrijke publiek volop meegeniet van het tentoon
gestelde mobiel erfgoed dat ons land rijk is. 

Uitgelicht: 25 jaar Ruinerwoldse oldtimerdag
Dit jaar wordt voor de 25e keer in het Drentse Ruiner
wold, vlakbij Meppel, de jaarlijkse oldtimerdag gehou
den. Altijd vindt dit evenement plaats op de derde  
zaterdag in augustus en het is gratis voor de deelne
mers en bezoekers. De Ruinerwoldse oldtimerdag is 
enorm groot met 1.600 deelnemende voertuigen en 

20.000 bezoekers op één dag. Ter vergelijking: Inter
Classics Maastricht trok begin 2017 in drie dagen ruim 
26.500 bezoekers. Op 19 augustus 2017 is heel het 
dorp afgesloten voor normaal verkeer en nemen klas
sieke motoren, brommers, bedrijfswagens, tractoren 
en uiteraard ook veel auto’s er de plaats van in. Bij 
zo’n omvangrijk evenement komt altijd veel kijken: 
een mooie rit uitzetten, beveiliging en EHBO regelen, 
een evenementenvergunning aanvragen bij de ge
meente, het zorgen voor honderd vrijwilligers om  
alles in goede banen te leiden en niet te vergeten  
het werven van  sponsors. Wil je eens een leuk old
timerevenement bezoeken, dan is Ruinerwold op  
19 augustus zeker een aanrader.  

Het klassiekerseizoen is weer aan de gang. Overal in Nederland zijn mooie oldti-
mers het middelpunt van buitenevenementen. Er komt veel publiek op af en veel 
oldtimereigenaren laten graag hun klassiekers zien.
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