Een terugblik op de 36e editie van de Nationale Oldtimerdag Lelystad.
“Lienden on the road to Lelystad”.
Deze tekst stond op het rallyschild toen we op 19 juni jl. met een stel oldtimervrienden uit
Lienden op pad gingen naar de Nationale Oldtimerdag Lelystad. Het was voor ons de vierde
keer dat we present waren. Nog niets vergeleken bij de bijzondere Liendense brandweer,
een International SC 162 uit 1957, die vanaf het allereerste begin in Lelystad aanwezig was.
In het kader van het (uitgestelde) thema “75 jaar Vrijheid” werden nog twee militaire
voertuigen op de DAF autotransporter geladen: een Dodge WC 56 Command Car en een
Willy’s Overland Jeep uit 1944. Rond 7 uur ’s morgens vertrok de stoet voor de ruim 100
kilometer lange rit vanuit de Betuwe richting Lelystad. We reden achter “de grote jongens “
aan en dan merk je hoe laag en klein de Karmann eigenlijk is.

Aankomst Lelystad en plek aan de haven.
Pal voor aankomst in Lelystad zag ik in mijn achteruitkijkspiegel de groene cabrio van
George Steur en de lichtblauwe coupé van Peter de Jong (hij had dit jaar zijn buurman
meegenomen). De “Karmann” delegatie was daarmee compleet en gezamenlijk reden we
het evenemententerrein op. Hier werden we hartelijk welkom geheten door een bekende
marshaller in een flitsende nieuwe outfit, KG clublid Hubert Tribus. Samen met zijn vrouw
Anja, die aanwezig was op het secretariaat, behoren zij al jarenlang tot de vaste kern van
enthousiaste vrijwilligers. Na het tonen van het startnummer werden we begeleid naar onze
plek op het terrein, langs de kade van de Bataviahaven. De organisatie was weer als van
ouds: dik in orde!
Nadat het rallyschild was vastgemaakt en de kartonnen lekplaat onder de auto lag werd het
tijd voor een bezoekje aan de “koffie eend” Een koffie eend? Twee jonge onderneemsters
hadden een bestel eend gekocht en laten ombouwen voor de verkoop van koffie.
Na de koffie verraste Peter de Jong ons met “Huizer banket”. Het begin van een nieuwe
traditie? Die bestond al uit het eten van lekkere Betuwse kersen die wij elk jaar naar Lelystad
meenemen.
We stonden aan de haven met …uitzicht op prachtige schepen maar ook met meeuwen. En
dat in combinatie met de vele eetgelegenheden. Het gevolg laat zich haast wel raden.
Sommige vogels kozen nou net toevallig het dak van onze Karmann uit om daar ”iets” op te
laten vallen. Betty kon weer aan de slag om de “vlekken” weg te werken.

Aandacht voor de jurering.
Tijdens de eerste juryronde, de zgn. staande presentatie, kwamen de juryleden langs voor
het beoordelen van de automobielen op basis van originaliteit en authenticiteit. Een jurylid uit
Zwolle toonde de nodige interesse in onze Karmann en stelde vragen over de restauratie.
Ook de andere twee Karmann’s werden met aandacht bekeken. We waren ingedeeld in
klasse F: voertuigen van 1961 t/m 1970. Dit was de klasse met de meeste auto’s. Later op
de dag volgde nog een tweede jurymoment. Bij de start van de rondrit werden de auto’s even
“neergezet” zodat het publiek en de jury de auto’s nogmaals konden bekijken terwijl de
speaker, voorzitter William van der Meulen, kort iets over de auto vertelde. Helaas vielen we
buiten de prijzen in onze klasse. De eerste prijs was voor een Maserati 3500 GT Sebring uit
1964, de tweede en derde prijs gingen naar een Honda S800 uit 1968 en een Volvo P1800S
uit 1967. Een mooi winnaarsrijtje!
Uit het programma van 2022.
Dit jaar viel er naast de vele prachtige historische automobielen voor zowel deelnemers als
publiek weer veel te genieten. Op deze unieke locatie waren er op het land en in de haven
bijzondere presentaties of thema’s van o.a.:
een terugblik op 100 jaar Bentley
- “ La Belle Epoque”, (1889-1918), de vroege periode van de automobiel-historie
- Automobielen uit “The Roaring Twenties”, de bewogen jaren ’20 tot ’30
- Een show van dwergautomobielen
- 75 jaar bevrijding met voertuigen die een bijdrage hebben geleverd aan onze
bevrijding
“De Kon. Nederlandse Redding Maatschappij” met historische reddingboten zoals
de “Brandaris” uit 1923 en een strandreddingboot.

Bijzondere muzikale optredens.
Het ronkende, puffende of pruttelende geluid van al het prachtige rijdende erfgoed klonk
menig oldtimerliefhebber als muziek in de oren. Gedurende de dag waren er meerdere
optredens met diverse uiteenlopende muziekgenres.
Zo blies bijv. Ben Goss, algemeen bestuurslid van de KGCN, een aardig partijtje mee met
zijn dweilorkest “De Hoetetoeters” uit IJsselstein. Van een geheel ander kaliber was het
optreden van de Amsterdamse rockband “Johnny & The Gangsters of Love”. Ze komen
aanrijden met hun blauwe Chevrolet Impala uit 1967, zijn volgens de leadzanger “steevast
op de vlucht voor de politie” en gebruiken de motorkap van hun Amerikaanse oldtimer (heel
toepasselijk op zo’n dag!) als podium. Ze spelen alles, behalve het nummer “Una Paloma
Blanca” en weten er met bekende rock’ n roll klassiekers in korte tijd een feestje van te
maken.

Op naar 2023.
De editie van 2022 was een prachtig schouwspel met een keur aan historische voertuigen,
speciale presentaties of thema’s. De Nationale Oldtimerdag is uitgegroeid tot het grootste
oldtimerevenement in de Benelux. We hebben ervan genoten, heerlijk dagje uit en zijn zeker
van plan om in 2023 terug te komen. Een absolute aanrader. Een must voor elke
oldtimerliefhebber.
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