
Vaderdag 16 juni de Nationale Oldtimerdag Lelystad

De jaarlijkse Nationale Oldtimerdag aan de Bataviahaven in Lelystad is het grootste, gratis
toegankelijke, eendaagse klassieker evenement in de Benelux en wordt altijd op Vaderdag
gehouden: dit jaar weer op zondag 16 juni aanstaande.

35 jarig jubileum   
2019 is een bijzondere editie: al weer voor de 35e keer wordt dit internationaal
erkende oldtimerevenement gehouden. Die internationale erkenning kwam in 2016 toen de
FIVA de Nationale Oldtimerdag Lelystad als enig Nederlands evenement erkende als ‘high
standard’ evenement onder patronage van de UNESCO. En daarmee bevindt ‘Lelystad’ zich in
het goede gezelschap van een evenement als bijvoorbeeld de beroemde London to Brighton
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Run (UK). 

Jubileumboek gepresenteerd  
Woensdag jl. werd in het stadhuis van Lelystad een fraai boek gepresenteerd dat in veel
mooie verhalen en anekdotes op 35 keer Nationale Oldtimerdag terugkijkt. Het eerste
exemplaar was voor de burgemeester van Lelystad Ina Adema en het tweede exemplaar ging
naar FEHAC-voorzitter Bert de Boer.  

Gevarieerd programma a.s. zondag 
De organisatie van de Nationale Oldtimerdag slaagt er altijd in om eigenaren van steeds weer
andere en bijzondere oldtimers naar Lelystad te halen. Ook al kom je elk jaar: het is nooit
hetzelfde. Dit keer speciaal aandacht voor o.a. de automobielen uit La Belle Epoque (1890-
1918), 100 jaar Citroën en ook een eeuw Alvis, en het 22ste lustrum van Bugatti. Verder
belooft de organisatie de deelnemers een verrassende toertocht van 60 km door de jonge
provincie Flevoland. Meer dan genoeg redenen om zondag a.s. naar de Bataviahaven in
Lelystad te gaan! 

Kijk ook eens op  www.fehac.nl of kom langs bij de FEHAC-stand. 
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