
Harley-Davidson Club The Oldtimers 
werd opgericht op 1 januari 1966 in Den Haag. In die eerste jaren 
reden de leden vooral op Harleys van het type WL, WLA en WLC, 
in de volksmond beter bekend als de Liberator. In die tijd, toen 

Nederland nog niet zo’n welvaart kende als tegenwoordig, was dat 
het enige type Harley dat de meeste leden zich konden veroorloven.

Elk jaar organiseren we diverse evenementen. Traditioneel is 
inmiddels ons Internationaal Weekend voor Amerikaanse motoren 

van voor 1966.

Verder een Midzomernachtfeest, Kofferbakverkoop, een 
Amerikaanse verkoop en 8 toerritten per jaar. Elke tweede vrijdag 

van de maand hebben we een clubavond. Je krijgt toegang tot onze 
afgeschermde Facebookpagina en ontvangt onze nieuwsbrieven per 

mail.

Lid worden? www.hdctheoldtimers.nl 
of aan de poort
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H-DC The Oldtimers
since 1966

Waarschuwing!
Let goed op je eigendommen en laat geen waardevolle spullen 

onbewaakt in je tent achter!
H-DC The Oldtimers is niet aansprakelijk voor schade aan 

persoonlijke en/of andermans eigendommen, deelname geschiedt 
geheel op eigen risico.

Geen motoren parkeren op het voetbalveld.

Warning!
Keep an eye on your belongings, don’t leave anything of value 

behind in your tent!
H-DC The Oldtimers can not be held responsible for damage of 

personal and/or belongings of others. Participation is completely at 
your own risk

The parking of motorcycles at the soccer pitch is not allowed.



RIDE - OUT
Op zaterdag organiseren wij een lange 
en een korte tourrit. De start is gelijktijdig 
en gaat naar gezamenlijke tussenstop. 
Daarvandaan hun je kiezen: terug naar 
Don Bosco of een lange rit door de 
omgeving.

On Saterday you may choose between 
a long or a short ride-out. We will start 
together and stop at a special place. 
From that point you can choose between 
going back to the camp ground or 
continuing the tour.

PROGRAM & TIME TABLE
Welkom op onze prettige accommodatie bij Don Bosco. Goede 
keuken, prettige live muziek! Feel welcome and have a nice stay at 
our special camp-ground. Fine kichen, nice live music!

 Entré/Entrance fee €30,- Deelname op eigen risico/Participation at your own risk

 VRIJDAG  11 AUGUSTUS

12.00 Terrein open voor kampeerders
 / Opening camp site

18.00 Keuken open voor een heerlijke maaltijd of  BBQ/ 
Delicious food from our kitchen or BBQ

21.00 “The Blues” live music

ZATERDAG 12 AUGUSTUS

8.00 - 10.00 Ontbijt / Breakfast

11.00 Naar keuze lange of korte tourrit / Free choice 
short or long ride out

18.00 Keuken open voor een heerlijke maaltijd of  BBQ/ 
Delicious food from our kitchen or BBQ

21.00 Live music from Willem Bodhi & Friends - Loterij / 
Raffle draw

ZONDAG 13 AUGUSTUS

8.00 - 10.00 Ontbijt / Breakfast

12.00 Uitzwaaien / Waving good bye

The fun of camping

Meeting (g)old friends

Plenty Big Twins

Meet friends and feel welcome at 
our 39th Internatinal Weekend

The usual souvenirs


