
Italdag 18 september van 11.00 tot 18.00 uur 
 
U zag op de website al de poster van het Motorfest aangekondigd met daarop ook het logo  
van de Italdag. Misschien vroeg u zich af: "Motorfest? Wat is dat nu? Italdag, hoezo tijdens 
Motorfest 2022?" 
 
Omdat de Italdag niet meer in Beusichem gehouden kon worden vanwege teveel gedoe 
rondom vergunningen, is een oplossing gezocht door aan te sluiten bij het Motorfest van de 
KNMV op het terrein van Papendal bij Arnhem. Voor sommigen ver weg, voor anderen 
dichterbij dan de voorgaande locaties. We zijn blij dat we er terecht kunnen. We hebben op  
8 juni rondgekeken en het ziet er goed uit. Er is een groot terrein vrijgemaakt voor de 
ltaldagstands. Omdat de KNMV op het terrein ernaast diezelfde dag het Motorfest houdt, kunt 
u beide evenementen bezoeken. Tussen de twee terreinen vindt u de catering, toiletten etc. 
Er is een parkeerplaats voor motoren, auto's staan op een andere plek. 
 
Mensen met bijzondere motoren wordt gevraagd de motor op het Parc Fermé te zetten zodat 
de jury een keuze kan maken voor de Jan van Dijk bokaal voor de mooiste motor algemeen. 
Die bokaal wordt door Stella van Dijk uitgereikt. Die dag wordt ook door Ellen de Jong de 
mooiste Aermacchi of Gilera gekozen. De eigenaar daarvan ontvangt van haar de Jaap de Jong 
bokaal. Neem dus vooral uw Aermacchi of Gilera mee... 
 
U kunt gratis de Italdag en het Motorfest bezoeken. U moet wel een ticket hebben om het 
terrein op te komen. Wij krijgen voor alle clubleden (en hun gezinsleden die lid zijn) een 
Speciale code. Deze is eenmalig te gebruiken om een ticket te bestellen. Dat kan waarschijnlijk 
vanaf half juli. U krijgt van ons t.z.t. een link naar de website italdag.eventgoose.com en een 
persoonlijke code (evt. meerdere codes als er meer gezinsleden lid zijn). ZORG ER DUS VOOR 
DAT UW E-MAIL ADRES BIJ KEES LANGEVELD BEKEND IS EN KLOPT. Als u de link opent, kunt 
u de code invullen. Als u doorklikt vult u bij aantal tickets 1 in en daarna uw gegevens. U krijgt 
uw ticket te zien (met een QR-code). U kunt het ticket downloaden (ook op uw telefoon) en 
evt. printen. Als u meer codes heeft gekregen en meer tickets wilt hebben, doet u dit voor 
iedere code hetzelfde. 
 
Naast uw ticket tot gratis toegang ontvangt u een gratis KNMV-lidmaatschap tot eind 2022. 


