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| Namens de oldtimerclubs 
behartigt FEHAC de belangen 

van oldtimerbezitters in 
Nederland.

Tekst Herman Steendam, reacties redactie@fehac.nl

Dit jaar ging zo mooi van start in januari met 
een recordaantal bezoekers voor InterClassics 
Maastricht. Maar voorlopig was dat het laatste 

evenement waar je als oldtimerliefhebber je hart kon 
ophalen. Alle publiekstrekkers zijn zo’n beetje tot diep 
in de zomer afgelast. Sommige organisatoren, zoals 
die van de Nationale Oldtimerdag Lelystad, blazen de 
2020-editie zelfs helemaal af. Anderen, zoals Techno 
Classica Essen, stellen het evenement uit naar eind 
juni in de hoop dat het coronavirus dan is overge-
waaid. Het is voor iedereen zoeken naar de best  
mogelijke oplossing.

Geduld hebben
Voor de voertuigclubs is traditiegetrouw april de 
maand van de ledenvergaderingen. Maar ook die zijn 
allemaal afgelast, verplaatst of verschoven. We mogen 
niet meer bijeenkomen en ook de horeca, waar veel 
van die bijeenkomsten worden gehouden, kan geen 
gastheer zijn. De FEHAC wilde 6 mei de ALV houden, 
maar die is vooralsnog verplaatst naar 17 juni. We 
gaan zien of dat haalbaar is. Het voorjaar is ook de tijd 
dat onze voertuigen uit de winterstalling komen. Er 
moet weer een beetje mee worden gereden. We staan 
te trappelen van ongeduld om de accu op te laden, de 
remmen te gebruiken en de motor op temperatuur te 

De coronacrisis heeft ook zijn invloed op het oldtimergebruik. Bovendien zijn  
diverse evenementen afgelast als gevolg van de pandemie. De grote vraag is  
nu hoe te handelen in de komende weken en maanden.

Oldtimers 
op de handrem 

brengen alvorens het gas wat dieper in te trappen. 
Maar alle mooie voorjaarsritten en fraaie bloesem-
tochten zijn afgelast. Helemaal jammer is het voor 
heel Nederland dat nu ook de viering van 75 jaar be-
vrijding een ‘individueel herdenken’ wordt. Er stonden 
enorme publiekstrekkers op stapel met heel veel mili-

De nieuwe anderhalve-
meter regel in acht nemen 
is heel lastig op grote 
oldtimerevenementen. 

Toyota had het model Corona 
in de jaren 60.

tair mobiel erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. We 
moeten vermoedelijk een jaar geduld hebben, voor 
een grootse viering van 76 jaar bevrijding. 

Individueel rijden 
Mag er nog wel individueel worden gereden nu niet-
essentiële verplaatsingen worden afgeraden en een 
intelligente lockdown het virus moet stoppen? Premier 
Ruttes motto voor Pasen was immers: bleib zu Hause, 
stay at home, restez à la maison, blijf thuis. 
Motorrijders mogen geen gebruik meer maken van de 
fraaie dijkweggetjes. Maar de KNAC stuurt haar leden 
mooie oude rallyroutes, met daarbij de toevoeging dat 
de Wegenwacht adviseert om de auto toch écht een-
maal in de week te gebruiken. Het blijft voor iedereen 
zoeken naar de juiste handelwijze in deze wereldwijde 
gezondheidscrisis. 


