Schaffen

Beste Oldtimer vrienden,
Op zaterdag en zondag (weekend rond 15 augustus) organiseert Diest Aero Club haar International
Oldtimer Fly/Drive-In te Schaffen.
De International Oldtimer Fly/Drive-In staat al jaren bekend als een uniek concept. Uniek is
de schitterende mix van auto’s, tractors, woonwagens, caravans, moto’s, fietsen, hun toebehoren alsook
de vliegtuigen en de sfeer op het mooie vliegveld.
Enkele clubs stellen hun prachtige exemplaren graag tentoon aan het publiek en zorgen vaak voor een
leuke stand rond hun club.
Iedereen is welkom op vrijdag vanaf 16u00 tot 18u00, op zaterdag en zondag vanaf 09u00.
Deelname is gratis voor oldtimers, op voorhand inschrijven is niet noodzakelijk.
Indien je in clubverband komt en samen wenst te staan op het terrein is het aangeraden ons hiervan op
voorhand op de hoogte te brengen (min 15 voertuigen per club), hiervoor is een specifiek fomulier
beschikbaar op onze website. Echter kan omwille van wijzigende lay-out, weersomstandigheden, en
andere redenen NOOIT garantie gegeven worden voor een gereserveerde club stand.
Naast de bezienswaardigheden is er ook voor animatie gezorgd:
 Mogelijkheid tot initiatievluchten, (zowel met helikopter als vliegtuigen)
 Een treintje tussen de vliegtuigen met bijhorende toelichtingen
 Kinder animatie
 Allerlei demonstraties
 Zaterdagavond is er een BBQ met aansluitende muziek (start 21.00hr).
 Een toeristische uitstap op of rond het vliegveld, meer info aan de infostanden verkrijgbaar.
Omdat je van oldtimers kijken honger en dorst krijgt, hebben we een aantal mogelijkheden voorzien:
 Drank- en eetstandjes verspreid over het terrein
 Vrijdagavond een lunch met koude schotel.
 Zaterdag en zondagochtend een ontbijt.
 Zaterdagavond een lekkere BBQ (Inschrijving voor 12 uur bij de infostanden ).
 Verder zijn er de hele dag broodjes, ijsjes en diverse snacks te krijgen.
Voor het eten vrijdagavond en zaterdagochtend gelieve in te schrijven vóór 5 augustus op onderstaand email
adress.

Overnachten kan op het terrein enkel in het bijzijn van een oldtimer.
GPS gegevens: Nieuwe Dijkstraat 77 - 3290 DIEST
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of beschadigingen.

Wij hopen u te mogen begroeten op de International Oldtimer Fly/Drive-In en danken u bij voorbaat.
Namens de organisatie,
Oldtimer Cars + Support
Philippe Bosmans
0477/37 33 59
Email: Oldtimerflyin@yahoo.com

General Support
Koen Bosmans
0496/42 59 60
Website: http://flyin.dac.be
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Reglement van deelname
1. Toegang – opbouw – afbouw:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Het terrein is toegankelijk voor deelnemers; vrijdag: vanaf 16.00hr., zaterdag & zondag vanaf
09.00hr.
Het terrein dient ontruimt te worden uiterlijk zondag avond om 20.00hr. (Uitzonderingen voor
overnachtingen tot maandag te overleggen met de organisatie.)
Niet-oldtimervoertuigen moeten na laden/lossen zo snel mogelijk van het terrein verwijderd
worden en naar de parking gebracht worden.(parking is gratis)
Probeer het verkeer op het terrein te beperken tot het hoogst nodige! Alleen inplaatsstelling!
Er zijn geen rupsvoertuigen toegelaten op de grasvlakte. Strikt beperkt tot inplaatsstelling!

2. Bezoekers parking
2.1.
2.2.

Bezoekersparking is gratis en is vrij toegankelijk, enkel indien polsbandjes gedragen worden.
Niet-oldtimer voertuigen moeten hier ook geparkeerd worden.

3. Het evenement
3.1.

Het is een oldtimer event, dus geen youngtimer, classic car, enkel oldtimer (ouder dan 25 jaar),
uitzonderingen enkel toegestaan in overleg met de organisatie.
3.2. Polsbandjes moeten altijd gedragen worden.
3.3. Met de oldtimer binnen is binnen (vermijd binnen en buiten rijden, de organisatie zal mogelijks
de passagiers controleren en inkom laten betalen bij twijfel).
3.4. Iedere deelnemer is ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn materiaal (niet de organisatie).
3.5. Honden moeten aan de leiband gehouden worden (bij problemen kan de organisatie vragen de
honden te verwijderen).
3.6. Door beperkingen opgelegd door Defensie aangaande het milieu moet er op volgende punten gelet
worden: uiterste zorg om bodemverontreiniging te voorkomen = lekken opvangen.
 Tanken van voertuigen is niet toegelaten op het terrein.
 Alle aanwezige jerrycans met brandstof, oliën en vetten inbegrepen en voorzien van een enkele
wand dienen gestockeerd te worden in een opslagplaats (aanhanger etc.).
 Op het terrein moeten onder de bruggen (voor- en achterbrug) een ‘drippan’ of milieudeken
liggen tegen potentiële olielekken. Deze kunnen bij ons aangekocht worden tegen aankoopprijs
en zijn herbruikbaar voor volgende edities. Dus geen karton meer!
 Geen burn-outs toegelaten op het terrein.
3.7. Deponeer alle vuil en afval in de voorziene afvalbakken.
3.8. Er mag geen glas achtergelaten worden op het terrein (denk aan de parachutisten en hun materiaal).
3.9. Niet oldtimers, gevaarlijke toestellen of personen die gevaar veroorzaken kunnen door de
organisatie verwijderd worden.
3.10. Het is verboden vuur te maken op het terrein.
Voor meer informatie kan u altijd bij ons terecht.

De organsisatie wenst u een prettig weekend.
Oldtimer Cars + Support
Philippe Bosmans
0477/37 33 59
Email: Oldtimerflyin@yahoo.com

General Support
Koen Bosmans
0496/42 59 60
Website: http://flyin.dac.be
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