
Met heel veel enthousiasme is het team achter Classic Wings & 
Wheels aan de organisatie van de tiende editie begonnen. 
Gezien hun jarenlange ervaring zal ook deze editie weer met 
groot succes het Goodwood van de Lage Landen worden. Het 
enige event in Nederland dat klassieke auto’s combineert met 
historische vliegtuigen. En de opbrengst van dit unieke event 
gaat natuurlijk weer naar een goed doel!

Henk Janus de 
inspirator achter 
Classis Wings & 
Wheels
In het Millenniumjaar 2000 
werd voorzitter Henk Janus 
geïnspireerd door traditio-
nele Britse events, die al van 
oudsher auto’s combineer-

den met vliegtuigen. Niet zo gek want al begin 20ste eeuw waren de Britten 
bezig met hun wedstrijden van auto tegen vliegtuig en waren zij al gefas-
cineerd door deze technische wonderen. Wij Nederlanders hebben wellicht 
niet zo’n geschiedenis als de Britten, maar zijn minstens net zulke grote 
liefhebbers en dat laten we ook zeker zien tijdens Classic Wings & Wheels.

Locatie vliegveld Gilze Rijen
De vliegbasis Gilze-Rijen is de thuisbasis van de Koninklijke Luchtvaart 
Historische Vlucht en een ideale locatie voor het laten racen van de prach-
tige klassieke racemonsters en het rondvliegen van de bijzondere histori-
sche vliegtuigen. De hele dag word je bezig gehouden en je komt ogen te 
kort met al dit schoons.
Door de jaren heen is Classic Wings & Wheels uitgegroeid tot hét klassie-
ker evenement van de lage landen.
Mede door de geweldige samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht, 
diverse autoclubs en CM.com Circuit Zandvoort, zien we vele beroemde 
racewagens, legendarische coureurs, gepassioneerde deelnemers en een 
heel enthousiast publiek. Dankzij het grote netwerk van liefhebber en con-
naisseur Henk Janus lukt het om heel veel nog nooit in Nederland getoonde 
automodellen te laten zien. Zoals in 2015 de beroemde Matra’s die in han-
den van coureurs als Beltoise, Pescarolo en Cevert vele overwinningen 
behaalden.

Verrassing
Welke auto’s en coureurs we dit jaar weer kunnen begroeten blijft voorlo-
pig een verrassing. Maar Henk Janus kennende, haalt hij zeker weer een 
aantal raspaarden van stal.
Hoofdrolspeler wordt dit jaar niet minder dan het legendarische luxe en 
sportieve automerk 
Jaguar dat in 2022 haar 
100-jarig bestaan 
viert. Jaguar kennen 
we natuurlijk van de 
historische racewa-
gens als de C-type en 
de D-type, waarmee in 
1955 de beroemde 
24-uurs race van Le 
Mans werd gewonnen. 
Een prestatie die door 
Jan Lammers en zijn 
team werd geëvenaard 
in 1988 met de Jaguar XJR-9LM. Maar Jaguar was en is veel meer dan enkel 
racen. Met het op de markt brengen van de XK’s, de E-types, de fameuze 
Mk II, de XJ en nog vele andere modellen liet de grondlegger Sir William 
Lyons bij vele autoliefhebbers het autohart sneller kloppen.

De hele dag genieten van topcatering
Wie Classic Wings & Wheels al vaker heeft bezocht, weet dat er altijd heer-
lijke gerechten en drankjes klaar staan en en dat zal ook weer bij de 10e 
editie zo zijn. Een dag genieten. Zorg daarom dat je erbij bent.
Wie dit bericht leest moet minstens gaan denken:”Zal ik alvast de kaarten 
bestellen? Want net als alle voorgaande edities is er maar een beperkt aan-
tal kaarten beschikbaar…

Covid – 19
Niemand weet wat Covid-19 in 2022 teweeg gaat brengen. Gelukkig is het 
evenement in de zomer en de organisatie zal alles ondernemen om het 
door te laten gaan. We houden u op de hoogte via:

www.classicwings-wheels.nl

Classic Wings & Wheels viert 10e editie zaterdag 23 juli 2022 op Gilze-Rijen

Rectificatie
Nieuwe datum 23 juli 2022: Het 

Ministerie van Defensie heeft ons 

afgelopen week medegedeeld dat men in 

2022 de gehele maand augustus toch de 

vliegbasis Gilze-Rijen nodig heeft.
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