FLY*IN Keiheuvel Balen 27 & 28 Juli 2019
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Beste Oldtimer vrienden,

De International Fly-In met Oldtimers op 27-28 Juli 2019 is een uniek concept.
Uniek is de schitterende mix van Auto’s, Brommers, Motoren en Scooters, hun toebehoren als ook de vliegtuigen en
de sfeer op het mooie vliegveld Keiheuvel.
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 zaterdag en zondag vanaf 09u30.
Deelname is gratis voor oldtimers (+25 jaar) 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 10 voertuigen per club), hiervoor is een formulier beschikbaar. 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
 Een toeristische uitstap op of rond het vliegveld, meer info aan de infostanden verkrijgbaar.
Voor Eten & Drinken
 Drank- en eetstandjes verspreid over het terrein
 Zaterdagavond een lekkere BBQ (Inschrijving vooraf ).
 Verder zijn er de hele dag broodjes, ijsjes en diverse snacks te krijgen.
Overnachten kan op de GT Camping, op loopafstand van de Meeting. www.gtkeiheuvel.be
Of in regionale Hotels en B&B
GPS gegevens: Vliegwezenlaan 8, 2490 Balen, volg in de buurt de aangegeven pijlen met Oldtimer.
Op het Vliegveld MAX 5 km/h volg de aanwijzingen van de Officials.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of beschadigingen.
Deelname op eigen risico.

Wij hopen u te mogen begroeten op de International Fly-In met Oldtimers
en danken u bij voorbaat. Namens de organisatie,
Oldtimers + Support
Henk van der Heijden

General Support
Marc saey
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Reglement van deelname
1. Toegang – opbouw – afbouw:
Het terrein is toegankelijk voor deelnemers; zaterdag & zondag vanaf 09.30hr.
Clubs en Standhouders hebben andere tijden
Het terrein dient ontruimt te worden uiterlijk zondag avond om 20.00hr. (Uitzonderingen voor
overnachtingen tot maandag te overleggen met de organisatie.)
Niet-oldtimer voertuigen 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
Bezoekersparking is gratis en is vrij toegankelijk, enkel indien polsbandjes gedragen worden.
Niet-oldtimer voertuigen moeten hier ook geparkeerd worden.

3. Maximum snelheid van Max 5 km/h
Het is een oldtimer evenement, geen youngtimer, enkel oldtimer (ouder dan 25 jaar),
Polsbandjes moeten altijd gedragen worden.
Met de oldtimer binnen is binnen (vermijd binnen en buiten rijden,
Iedere deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn materiaal (niet de organisatie).
Honden moeten aan de leiband gehouden worden, keutels zelf opruimen (bij problemen kan de
organisatie vragen de honden te verwijderen).
Door beperkingen aangaande het milieu moet er op volgende punten gelet worden: uiterste zorg om
bodemverontreiniging te voorkomen = lekken opvangen.
 Tanken van voertuigen is niet toegelaten.
 Onder de Oldtimer moet een ‘drippan’ of milieudeken liggen tegen potentiële olielekken.
 Geen burn-outs toegelaten op het terrein.
Deponeer alle vuil en afval in de voorziene afvalbakken.
Er mag geen vuil achtergelaten worden op het terrein (denk aan de parachutisten en hun materiaal).
Niet oldtimers, gevaarlijke toestellen of personen die gevaar veroorzaken worden door de
organisatie, Politie of Takeldienst verwijderd.
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.
Henk van der Heijden
Oldtimers
Tel: 014 411 174
he.la@belgacom.net

Marc Saey
Organisatie Algemeen
Tel: 0475 317 221
saeymarc@gmail.com
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