Trekkertrek
10 MEI 2018
KLASSIEKE RACES & GROTE ONDERDELENMARKT

Klassieke Brommer- en Motorrace

Bezoekers, volg de
parkeeraanwijzingen

Richting Hemrik, en dan doorrijden
tot kruispunt.

Website: www.oldtimer-evenement.nl en www.zwarterace.nl - Email: info@oldtimer-evenement.nl
Tel.: 06-54220626 (de Haan motoren) of 06-20591802 (dhr. D. Blauw)

Het evenemententerrein is aan de Jan Evertswei op de grens van Hoornsterzwaag en Hemrik.
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WELKOM IN HOORNSTERZWAAG !
Op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 vieren wij het 23e Oldtimer
Festival. Wederom een groot spektakel met attracties voor het
hele gezin . De opzet en indeling van het terrein is dit jaar nog
beter aangepast aan het grotere bezoekersaantal. Er zijn meerdere
feesttenten over het gehele terrein te vinden.
OLD EN YOUNGTIMERS
Al 23 jaar treft u de meest bijzondere old- en youngtimers, auto’s,
motoren en bromfietsen, op het Oldtimerfestival in
Hoornsterzwaag. Alle merken zijn vertegenwoordigd en niet
alleen om naar te kijken. Er is een levendige handel in de populaire
oldtimers. Altijd al op zoek geweest naar die auto of motorfiets uit
uw jeugd? Grote kans dat u deze in Hoornsterzwaag aantreft.
Vanaf 08.00 uur stromen de auto’s, motoren en bromfietsen het
ruime terrein op. Alleen al de entree en het oplijnen van de auto’s
is een waar schouwspel op zich.
JAARMARKT EN ONDERDELENMARKT
Niet alleen de handelaar, maar ook de lokale verzamelaar brengt
hier zijn zaken aan de man. Onderdelen, accessoires, maar ook
curiosa en brocante treft u op de zeer grote jaarmarkt en onderdelenmarkt. We rekenen op mooi weer, maar er is voor standhouders met kwetsbare materialen als boeken, folders, e.d. een
slechtweer scenario, waarbij in een overdekte ruimte (tent) is

voorzien. Nergens vindt u zoveel standhouders en verkoopkramen als in Hoornsterzwaag.
VEILING
De succesvolle boedelveiling is ook dit jaar onderdeel van het
Oldtimerfestival. De veilingmeester brengt vele kavels onder de
hamer die zonder opgeld of btw verkocht worden. U bent dus
koper voor de afgehamerde prijs zonder meerkosten.
Iets te veilen?? Neem dan contact op met de veilingmeester
Daniël C. van Aken 0517-469221
CLASSIC RACES
Vast onderdeel van het Festival zijn de races met klassieke
motoren en bromfietsen. In alle klassen en leeftijdscategorieën
van Puch Maxi tot 750 cc motorfietsen van vóór 1985 komen aan
de start. Dit jaar worden er extra categorieën aan toegevoegd. Zo
zijn er na de zeer geslaagde demonstratieraces van vorig jaar
zitmaaierraces en …… races met klassieke auto’s ! De jaren zestig
herleven in Hoornsterzwaag.
Te land, ter zee en…… In de Lucht !
In de lucht boven Hoornsterzwaag is het bijna net zo druk als op
het terrein. Spectaculaire demonstraties met vliegtuigen,
ballonnen en paramoteurs zijn de hele dag door op de vliegstrip
te bekijken. Niet alleen op ware grootte; er zijn minstens even

Heeft u nog oude onderdelen of spullen van oude auto’s / brommers / fietsen / trekkers / land of tuinbouwmachine’s /
gereedschappen of dergelijke waar u van af wilt… Verkoop het gratis bij ons op de onderdelen/jaarmarkt tijdens het
Oldtimerfestival Hoornsterzwaag. Kijk voor de mogelijkheden op www.zwarterace.nl

spectaculaire demonstraties met schaalmodellen te zien.

Deelname gr ati s, alleen na
verplichte inschrij ving via
www. oldtimer- evenement. nl!

LIVE MUZIEK EN VARIÉTÉ
U vindt in Hoornsterzwaag een echt circus, een kermis, straatartiesten
en een keur aan bekende livebands en artiesten.
Er zijn doorlopend nieuwe shows op het gehele terrein en in de
diverse feesttenten te bewonderen.
OUDE TREKKERS EN LANDBOUWVOERTUIGEN
Dit jaar staan de agrarische voertuigen extra in het zonnetje.
Natuurlijk zijn er demonstraties met oude landbouwwerktuigen,
maar in Hoornsterzwaag houden we de Boer’n Olympische spelen.
Speciale verrichtingen met en op de trekker. Ringsteken,
behendigheidswedstrijden etc. Schrijf nu in !!
DEELNEMEN ?
U bent van harte welkom ! Aanmelden kan via
info@oldtimer-evenement.nl U krijgt dan een bevestiging en een
deelnemerskaart. Zonder kaart is deelname uitgesloten. Door het
enorme aantal deelnemers is het van groot belang dat u dit tijdig
doet. Komt u met een voertuig, dan is deelname gratis voor de
bestuurder en één passagier. Overige passagiers zijn graag geziene
gasten, maar dienen wel entree te voldoen. Dus ook voor deelname
met uw oldtimer, de jaarmarkt, de onderdelenmarkt of voor de
Classic Races dient u zich aan te melden. Deelnemers aan alle
onderdelen dienen voor 10.00 uur binnen de poorten te zijn i.v.m.
de toestroom van de bezoekers.

U bent gewend dat in Hoornsterzwaag
stuntteams te zien zijn die je elders niet
tegenkomt. Ook dit jaar zijn we er in
geslaagd om een exclusief showprogramma te boeken. Wat dat is
houden we voor de concurrentie nog
even geheim, maar dat u hier nog jaren
over gaat praten staat voor ons vast !

www.oldtimer-evenement.nl

