Klassiekerbeurs CLASSICSNL gaat voortvarend van
start met meer dan 250 automobielen.
Leeuwarden - Van 23 t/m 25 oktober opent de klassiekerbeurs CLASSICSNL voor de eerste maal
haar deuren. De nieuwe beurs in het WTC Expo Leeuwarden gaat voortvarend van start met twee
beurshallen met een totale vloeroppervlakte van ruim 12.000m2 en een aanbod van meer dan 250
klassieke automobielen.
Van het totale aanbod automobielen op de beurs is zo’n 80% te koop. Het overgrote deel is
bovendien in een zeer goede conditie of in concoursstaat. CLASSICSNL mag hiermee het eerste jaar
dan ook meteen gezien worden als een belangrijke verkoopbeurs voor klassieke automobielen.
Op de beurs staan aanbieders van klassieke automobielen uit geheel Nederland. CLASSICSNL
vertegenwoordigt alle merken en er is dan ook een keur aan verschillende merken en typen
automobielen te zien. Naast klassieke automobielen vindt u ook youngtimers op de beurs. Ook zijn
meerdere clubs vertegenwoordigd.
Meer dan alleen automobielen
Naast heel veel automobielen wordt de beurs gecompleteerd met stands met onder meer
onderdelen, toebehoren, restauratiebedrijven, financiële dienstverlening en verzekeringen/taxaties.
Kortom, liefhebbers van klassieke automobielen mogen een bezoek aan CLASSICSNL dan ook niet aan
zich voorbij laten gaan.
Verschillende themapleinen
Op de beurs zijn meerdere themapleinen. Het hoofdthema staat in het teken van de Citroën DS,
welke zestig jaar geleden in Parijs aan de wereld werd gepresenteerd. Het themaplein bestaat uit zes
DS-en, een eerste, tweede en derde generatie (de drie neuzen). Naast de genoemde exemplaren
zullen ook een Break, een cabriolet en een ambulance tentoongesteld worden. Dit themaplein is
gerealiseerd tezamen met de Citroën ID/DS Club Nederland. Een ander thema is Back to the
Twenties, waar verschillende Amerikaanse auto’s uit de jaren 20 van de vorige eeuw worden
gepresenteerd. Ook is er het thema Vive la France met Franse klassiekers uit de jaren 50, 60 en 70.
Daarnaast is er een groot themaplein met zeldzame barnfinds.
Lancering Mata Hari Mystery tour
Tijdens de beurs CLASSICSNL wordt tevens de inschrijving gestart voor de Mata Hari Mystery Tour.
Deze tour, georganiseerd door Amazon Adventures, is een bijzondere reis voor klassieke
automobielen langs de theaters in Europa waar Mata Hari ooit heeft opgetreden. De tour vindt
plaats in 2017 en 2018.
Voor bezoekers is inmiddels de kaartverkoop gestart. In de online voorverkoop bedraagt een
toegangsbewijs € 9,50. Te bestellen via de website. www.classicsnl.nl

