
Met trots presenteren wij de nieuwe evenementenkalender van 2016 
 

402 Automotive organiseert in 2016 maar liefst 19 evenementconcepten voor autoliefhebbers. Of het nu gaat om 

supercars, autotuning, oldtimers, youngtimers, hotrods, dragracers of racebolides. Voor elke “petrolhead” hebben we 

komend jaar wel één of meer evenementen. 

Natuurlijk voor uw club de gelegenheid om zich te presenteren, een ledenmeeting te organiseren of om leden te werven. 

U krijgt afhankelijk van uw organisatie een aparte mailing voor een of meerdere events in de komende dagen. Om te 

voorkomen dat uw club een event mist in onze kalender sturen we u hieronder onze complete kalender. 

 

De evenementen die we in 2016 organiseren zijn: 
AutoMaxx Streetpower incl Euro Time Attack - Circuitpark Zandvoort - 2/3 april - www.automaxxstreetpower.nl 

American Sunday Assen - TT Circuit Assen - 24 april - www.americansunday.nl 

Jap Fest - Circuitpark Zandvoort - 8 mei - www.japfest.nl 

Viva Italia! & Super Car Sunday - TT Circuit Assen - 15 mei pinksterzondag - www.viva-

italia.nl, www.supercarsunday.nl 

AutoMaxx Spring Edition - Drachten Airfield - 27/29 mei - http://automaxxspringedition.nl 

Quartermile & All American Cars - Drachten Airfield - 22/24 juli 

- www.quartermileshow.com, www.allamericancars.nl 

Nationaal Oldtimer Festival & Paddock Porsche - Circuitpark Zandvoort - 31 juli 

-  www.nationaaloldtimerfestival.nl, www.paddock911.nl 

BimmerWorld - Airport Weeze - 13 augustus - www.bimmerworld.eu 

Volkstyle BASE - Airport Weeze - 14 augustus - www.volkstylebase.com 

Jap Fest – TT Circuit Assen – 4 september - www.japfest.nl 

Quartermile & BugFest - Drachten Airfield - 16/18 september  -  www.quartermileshow.com 

All American Days - Autotron Rosmalen - 8/9 oktober - www.allamericandays.nl 

BimmerWorld Circuitpark Zandvoort - 6 november - www.bimmerworld.eu 

Aircooled Winterfest 2017 - Autotron Rosmalen - 7/8 januari 2017 - www.aircooledwinterfest.nl 

  

De wijzigigingen/vernieuwingen in de kalender zijn: 
-American Sunday Zandvoort komt niet terug i.v.m. motorclub problematiek. De show in Assen zal duidelijk worden 

geprofileerd als een Cars Only event. All American Cars is een nieuw weekend event op Drachten Airfield. 

-JapFest komt behalve Zandvoort ook naar Assen 

-De Quartermile Pro Dragraces in Drachten worden vanaf nu in samenwerking met 402 Automotive op de markt 

gebracht. Dat resulteert in 2 shows op de kalender met pro Dragraces, streetlegal Dragraces en thema events als All 

American Cars en BugFest (aircooled VW) 

-Auto Moto d'Italia komt niet terug in Autotron, een nieuwe locatie is nog in beraad. 

-AutoMaxx Spring Edition is een compleet weekend event met party, race en entertainment op onze nieuwe Drachten 

locatie. 

-BugFest is ook een compleet nieuw weekendevent voor dragraces met Kevers, een aircooled camping en feestavonden 

 

Wij sturen je binnenkort meer informatie over de verschillende evenementen. Indien jullie club zich alvast wilt 

aanmelden voor een of meer events, dan kan dat per mail naar mij toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Esther Blaakman 
 

  +31 (0)88 0402402 

  esther@402automotive.com 

  Gors 11, 4741 TA Hoeven 

  www.402automotive.com  
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