
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging - 40 jaar Lotus Club Holland 

Alle leden van de Lotus Clubs in Engeland, België, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, 
Luxemburg en andere landen, alsmede alle Lotus-eigenaren zijn uitgenodigd om naar Nederland te 
komen. De Lotus Club Holland viert haar 40-jarig jubileum op 26 augustus 2017 tijdens Classic Wings 
& Wheels op de Vliegbasis Gilze-Rijen. 

Classic Wings & Wheels is een exclusief evenement dat iedere 2 jaar wordt georganiseerd waar de 
mooiste historische (race)auto's en vliegtuigen in een unieke ambiance een dynamische acte de 
présence geven, niet alleen op de grond, maar ook in de lucht! Prachtige racewagens waaronder 
historische Formule 1 auto’s en klassieke vliegtuigen, onder meer van de Stichting Koninklijke 
Luchtmacht Historische Vlucht verzorgen demonstraties en kunnen van nabij bekeken worden.  

Website: www.classicwings-wheels.nl. 

Lotus is in 2017 “featured marque” en omdat Lotus een bijzondere plaats heeft gekregen op Classic 
Wings & Wheels hebben wij de uitdaging op ons genomen zoveel mogelijk Lotussen bij elkaar te 
brengen.  

Als deelnemer krijgt u een bijzonder programma voorgeschoteld met race- en vliegdemonstraties, 
entertainment en gedurende de gehele dag uitstekend eten en drinken. Neem geen lunch mee, boek 
geen restaurant voor het diner, dit is een all-inclusive evenement! U krijgt bovendien de gelegenheid 
om met uw Lotus een demo te rijden (geen helmplicht) op het vliegveldcircuit. Een All-in pakket! 

Voor € 125,00, de prijs van dit All-in pakket, kunt u met uw Lotus - inclusief twee inzittenden - Classic 
Wings & Wheels bezoeken. Meld u vandaag nog aan op de website www.lotusclub.nl. U draagt 
daarmee tevens bij aan het goede doel, want traditioneel komt de opbrengst van dit evenement ten 
goede aan een goed doel. In 2015 was de Brandwondenstichting dankzij Classic Wings & Wheels de 
grote winnaar met een donatie van maar liefst 50.000 Euro! 

Let op: Gilze-Rijen is een actieve luchtmachtbasis en dit evenement is niet toegankelijk voor het 
gewone publiek. Toegang is alleen op uitnodiging, U kunt niet aan een kassa een kaartje kopen.  

Om een indruk te krijgen van het programma is hier het programma weergegeven van de editie 
2015:  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Programma van 2015, een indruk van de dag:  

Time Activity 

08:30 10:00 Flight program Flighttours 

10:10 10:35 Car demo Austin Healey/Jaguar/Aston Martin 

10:35 11:00 Car demo Dantuma Group & GT cars 

11:05 11:30 Car demo Ferrari/Maserati/Alfa Romeo + guests 

11:35 12:00 Car demo Porsche 911/Mercedes Benz 

12:05 12:30 Car demo Formula 1/Can Am 

12:35 13:00 Car demo Dutch Vintage Sportscars Club + guests 

13:00 14:30 Air Show Flight-demo of historic planes  

14:35 15:00 Car demo Matra/Cobra 

15:05 15:30 Car demo Formula 1/Can Am 

15:35 16:00 Car demo Historic GP/GT cars 1928-1960 

16:05 16:30 Car demo Formula 3 and Classic Single-seaters 

16:35 17:00 Car demo Sidecars 

17:05 17:20 Car demo Matra demo 

17:20 17:35 Car demo Dantuma Group & GT cars 

17:35 18:00 Car demo Super cars 

18:00 19:30 Drinks and Food - Ceremony for Charity 

19:30   Closing of the event 

 

Heeft u een Lotus racewagen (formulewagen, sportscar, GT of een toerwagen in full-race-trim)? 

Dan willen we u graag uitnodigen om onze gast te zijn en deel te nemen aan de speciale Lotus 
racedemo’s. Ga naar www.lotusclub.nl, registreer uw racewagen en u krijgt alle informatie van ons. 

Uw eigen idee-programma rond 26 augustus, bijvoorbeeld:  

Classic Wings & Wheels is een 1-daags event. Uw bezoek aan Nederland, de Lotus Club Holland en  
het evenement Classic Wings & Wheels zou u als volgt kunnen vormgeven:  

 24 en/of 25 augustus: rit naar Nederland, omgeving Breda, Tilburg, Eindhoven. Ter plaatse 
zelf een bed-and-breakfast of hotel boeken. Deelname aan het Wings & Wheels diner op 25 
augustus.  

 26 augustus: rit naar Classic Wings & Wheels, locatie: Vliegbasis Gilze Rijen. Na afloop weer 
terug naar uw bed-and-breakfast of hotel locatie. 

 27 augustus en daarna: rit terug of….blijven tot de Historic Grand Prix te Zandvoort in het 
navolgende weekend. Wij kunnen u een speciaal Historic Grand Prix arrangement aanbieden! 

Beelden van Classic Wings and Wheels 2015: https://www.youtube.com/watch?v=biDyuAqoOX4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=biDyuAqoOX4


 

 

  

 

 

Locatie: Rijksweg 121, 5121 RD Rijen 

 

 

 


