
 

Aanmelder:               Naam            :   

                        Emailadres   :  

Voertuiggegevens:  Merk              :        Type :                                    

                                    Bouwjaar     :                             Kenteken :  

Berijder/chauffeur:  (op 11-09-2022)  

Naam  :         Mobiele telefoonnr. :     06-  .   .   .   .   .   .   .   . 

 

Wij voldoen aan de AVG-regelgeving; al deze gegevens zullen na deze Oldtimerdag worden vernietigd. 

Dit formulier na invullen per post of email opsturen aan de Secretaris VOV (zie: www.vovnieuws.nl).  

 

Voorschotense Oldtimer Vereniging 

Aanmeldformulier  27e   Oldtimerdag 11 september 2022 

Registreren van de vooraf aangemelde deelnemers vindt op de Oldtimerdag zelf vanaf 09.30 uur plaats 

in het kerkgebouw op Landgoed Voorlei (het voormalig terrein van centrum Schakenbosch) aan de 

Veursestraatweg 185 te Leidschendam. Hier ontvangt u onder andere het routeboekje en het 

ritschildje dat als toegangsbewijs dient om tot de Voorstraat in Voorschoten te worden toegelaten. 

In de Voorstraat bent u eerst vanaf 12.00 uur welkom. 

Aan de ingang aan de Voorstraat zullen bevoegde verkeersregelaars staan om de toegang te regelen. 

En op het opstelterrein zijn er parkeerhulpen, die u een plaats zullen toewijzen.  

U dient zich aan de instructies van de verkeersregelaars en parkeerhulpen te houden. 

De oldtimers worden opgesteld in de Voorstraat, de Treubstraat en op het parkeerterrein Treubplein. 

Voor de uiteindelijke indeling in het dorp is het noodzakelijk dat we het aantal deelnemende voertuigen 

goed kunnen inschatten. Om veiligheidsredenen moeten we ook beschikken over het kenteken van de 

oldtimer en het mobiele telefoonnummer van de bestuurder, die op de Oldtimerdag aanwezig is. Dit 

zodat bestuurders, zeker in het geval van een calamiteit, bereikbaar zijn.  

Vooraf aanmelden via dit formulier is dus vereist! 

P R O G R A M M A 

09.30 – 10.30 uur Ontvangst van ingeschreven deelnemers, met koffie/thee en iets lekkers, op 

“Landgoed Voorlei”, in het kerkgebouw op het voormalige terrein van 

Schakenbosch aan de Veursestraatweg 185 te Leidschendam. 

Vanaf 10.30 uur                Toer/puzzelrit van ca. 50 km door de omgeving van Voorschoten. 

12.00 – 13.00 uur Aankomst en opstellen van ingeschreven deelnemers in het centrum van 

Voorschoten, waar de parkeerhulpen een standplaats aanwijzen. 

13.00 – 16.30 uur Show van opgestelde Oldtimer auto’s, vrachtwagens, motoren, bromfietsen. 

13.00 – 15.00 uur Een vakjury beoordeelt de opgestelde voertuigen. 

15.30 uur                         Bekendmaken van de uitslag door de jury en uitreiken van de prijzen in de 

Pagodetent op het Treubplein. Hier vindt tevens het uitreiken van de prijzen aan 

de winnaars van de toer/puzzelrit plaats. 

16.30 uur: Einde van de festiviteiten. 

 


