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WIE HEEFT DE MEEST AANSPREKENDE TRAPAUTO, 
SKELTER, KART, ZEEPKIST, MODELAUTO EN DINKY TOY?

9 JUNI 2018

Bouw zelf een 
super mooi en uniek voertuig!
Bouw je voertuig samen met je vrienden, met je ouders of met 
je opa of oma. Wie weet word jij ‘De Jongste Autofanaat van 
Flevoland’?!
Kijk snel op de achterzijde van de flyer voor meer informatie.

SPECTACULAIRE WEDSTRIJD

DOE MEE!



De ‘Jongste autofanaat van Flevoland’ wordt georganiseerd door Kiwanis Club in samenwerking met de Nationale 
Oldtimerdag, Stadshart Lelystad, City Marketing Lelystad, Welzijn Lelystad, ROC Flevoland en de Flevopost.

Je bouwt zelf of samen met iemand anders je eigen voertuig. Je kunt kiezen uit de volgende 5 categorieën:
 trapauto (model met open of dichte bovenkant)
 skelter en kart (half of helemaal open model met motor of met trapmechaniek)
 eigen gebouwde zeepkist (vierwielig en voorzien van stuur)
 modelauto, groter dan 25 cm en kleiner dan 80 cm
  Dinky Toy (origineel, kleiner dan 25 cm)

Ben je tussen de 9  en 14 jaar oud? Dan mag meedoen! Inschrijven doe je op de website van de Nationale Oldtimerdag 
www.oldtimerdaglelystad.nl of door een mail te sturen naar info@oldtimerdaglelystad.nl. Vermeld in de mail je naam, 
je adres, je leeftijd, een korte omschrijving, merk  of bijzonderheden en in welke categorie je mee wilt doen. Liefst ook 
een foto bijvoegen van je voertuig. Inschrijven kan tot en met zaterdag 2 juni.

Je wordt 9 juni om 11.30 uur verwacht op het Stadhuisplein van Lelystad. Hier show je jouw voertuig en het is de 
bedoeling dat je de hele wedstrijd bij je eigen voertuig blijft staan. Je krijgt een t-shirt met de opdruk van “De Jongste 
Autofanaat van Flevoland’ erop. Uietraad zorgen wij dat je tijdens de jurering goed verzorgd wordt.

Alle bezoekers van de Nationale Oldtimerdag mogen hun voorkeur kenbaar maken na bezichtiging van de voertuigen. 
Er is een vakjury die samen met de publiekstemmen een winnaar kiest per categorie. Heb jij binnen je categorie de 
meest bijzondere uitvoering, dan mag jij je een jaar lang ‘De Jongste Autofanaat van Lelystad’ noemen!!!

WAT IS DE BEDOELING?

WIE MAG ER MEE DOEN?

WAAR?

HOE WEKRT HET?

DOE MEE!
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Schrijf je snel in! 
 INSCHRIJVEN KAN TOT ZATERDAG 2 JUNI!!!
Ga naar www.oldtimerdaglelystad.nl of mail  


