
 

 

 

 

 

 

40 jaar Lotus Club Holland – 26 augustus 2017 

Inmiddels nadert de datum 26 augustus 2017. Een korte vooruitblik bij wijze van “voorinformatie”.  

Op 26 augustus ben je als ingeschreven deelnemer van harte welkom op vliegbasis Gilze-Rijen om 
met ons, met elkaar, het 40-jarig bestaan van onze club te vieren en deel te nemen aan Classic 
Wings&Wheels, het “Goodwood van de lage landen”.  

De event-locatie is op de vliegbasis Gilze-Rijen, en hieronder aangeduid met de rode rechthoek:   

  

In de ochtend wordt je verwacht bij hotel Van der Valk (A58) om voor de registratie. Daar krijg je een 
toegangssticker. Vanuit hotel Van der Valk rij je over een aangegeven route naar een zijpoort van de 
vliegbasis en kom je het terrein op, direct bij het event.   

Op het terrein zijn ruimtes ingericht met exclusieve catering de gehele dag, er is een overdekte 
paddock met raceauto’s en voor de merkenclubs is een groot veld beschikbaar waar ook “onze” 
meer dan 100 Lotussen zullen staan. Een indruk van het terrein van het evenement:   

 



 

 

  

 

 

Gedurende de dag zijn er demo’s en races over het uitgezette circuit. Onze Lotussen, ook de niet-
leden,  zullen een demo rijden. Ook jij hebt de mogelijkheid om over het circuit te rijden!  

Komen er ook speciale Lotussen?  

Jazeker! Er zal een stand zijn van Classic Team Lotus uit Engeland, waar een aantal formule-1 
Lotussen  te bewonderen is. Ook zal een aantal formule-1 Lotussen op race-snelheid deelnemen aan 
de race-demo. Voor de liefhebbers: er zal een type 63 en een type 72 zijn. Maar ook de komst van 
een race-Exige, een Lotus 69, een Lotus Mk8, een Lotus Opel en een Lotus Mk7 zijn aangekondigd. De 
racers rijden een “eigen” race-demo.  

Tijden?  

Precieze tijden zijn nog niet helemaal bekend. Verwacht wordt dat de inschrijving in de ochtend rond 
8 uur zal zijn, dat de demo’s in de ochtend en in de middag zijn, en dat de vliegshow zal plaatsvinden 
tussen 11.00 en 13.00 uur. Het programma zal duren tot rond 17.00 uur.  

Wat vliegt er?  

Bijzondere vliegtuigen! Op de vliegbasis is de historische vlucht gevestigd. Zij verzorgen de vlieg-
demo met een Spitfire, een Mitchell, een aantal Harvards en Fokkers. Het is altijd mogelijk dat een 
bijzonder toestel wordt ingevlogen op de dag zelf.  

Goede doelen?  

Het Lymph&co fonds steunt grensverleggend onderzoek om de behandeling van lymfklierkanker te 
verbeteren. Lymph&co gelooft in innovatie als oplossing voor de huidige maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van gezondheid. 

Het Zeldzame Ziekten Fonds vindt het onacceptabel dat er zo weinig aandacht is en middelen zijn 
voor de strijd tegen zeldzame ziekten. Mensen met een zeldzame ziekte staan er vaak alleen voor. 
Daarom zamelt het fonds geld in voor wetenschappelijk onderzoek en faciliteert het  lotgenoten-
contact. 

In augustus zal precieze informatie beschikbaar komen over de tijden en waar je wordt verwacht. We 
kijken ernaar uit!    
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