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Beste vrienden, 

 

Na eerdere schitterende buitenlandse reizen van de KBC Classic Car Club naar ondermeer Hampshire, 

Wales, de Périgord en in 2016 nog de Morvan, nodigen we jullie uit om samen met ons naar het 

noorden van Nederland te trekken en het prachtige Fryslân te ontdekken. 

 

 

 

Data en hotel 

De reis gaat door van donderdagavond 25 tot en met zondagochtend 28 mei 2017.  We verblijven in 

het zuiden van Fryslân in hotel “Galamadammen” (spreek uit “Gálama Dammen”), adres 

Galamadammen 1-4 in het dorpje Koudum (http://www.galamadammen.nl). 

We verwachten je daar ter plaatse op donderdag 25 mei rond de klok van 17u. 
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Reisroute 

De snelste en tevens ook kortste route vanuit bv Brussel naar Koudum is via de snelweg naar 

Antwerpen, Breda, Utrecht, Almere, Lelystad en zo Fryslân in.  Die route is ongeveer 300 km.  En 

misschien is voorbij Lelystad een tussenstop in het vissersplaatsje Urk wel op z’n plaats? 

Je kan in Utrecht natuurlijk als alternatief ook voor de route via Amsterdam kiezen en wat verderop 

een tussenstop maken in het bekende dorpje Volendam, alvorens je via de Afsluitdijk in Fryslân 

terechtkomt.  Dit kost je zo’n 40 km extra. 

Er een rustige rit van maken binnendoor, kan natuurlijk ook.  Maar hou er dan rekening mee dat 

grote delen van Nederland net zoals in Vlaanderen druk bewoond zijn en dus bezaaid met 

verkeersdrempels, zones 30 en 50 én flitspalen.  Dat zal je dus wat meer tijd kosten om de afstand af 

te leggen. 

 

Wat kost het? 

Op basis van twee personen per kamer, kost dit pakket 540 euro per koppel.  Voor een kamer met 

een koppel en een (klein) kind, komt dit op 595 euro.  Wens je een éénpersoonskamer, dan kost dit 

reispakket 345 euro. 

In deze prijs zijn de welkomstdrink, drie ontbijten (met drank) en drie avondmalen (zonder drank) 

inbegrepen.  Ook inbegrepen is het bezoek aan het Opel Museum in Tijnje. 

Niet inbegrepen zijn de kosten voor drank bij de avondmalen, deze worden namelijk via een soort 

drankkaart bij het vertrek per kamer afgerekend. 

Persoonlijke kosten van bezoeken, dranken of maaltijden tijdens de ritten overdag, zijn evenmin 

inbegrepen. 

 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven doe je door het bijgevoegde inschrijvingsformulier volledig ingevuld via e-mail te 

versturen naar kaptein@telenet.be.  Inschrijven kan tot en met 31 januari.  Maar gezien het beperkt 

aantal plaatsen, zou het kunnen dat we de inschrijvingen al eerder moeten stopzetten.  Bij interesse 

snel inschrijven, dus. 

Bij inschrijving schrijf je dadelijk ook het voorschot over (zie volgend puntje, “wanneer en waar 

hoeveel betalen?”). 
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Wanneer en waar hoeveel betalen? 

We verwachten een voorschot van 250 EUR per kamer bij inschrijving.  Geen voorschot = geen 

inschrijving! 

Het saldo verwachten we dan uiterlijk tegen 31 maart.  Voor een tweepersoonskamer is dit saldo dan 

nog 290 euro, voor een éénpersoonskamer 95 euro en voor een driepersoonskamer 345 euro. 

Het rekeningnummer is “BE08 7380 4221 3513” op naam van de KBC Classic Car Club. 

 

Hoeveel plaatsen? 

De plaatsen zijn beperkt:  er zijn 20 kamers gereserveerd.  Snel inschrijven is dan ook de boodschap.  

Wie eerst komt, eerst maalt! 

De plaatsen worden bepaald op basis van tijdstip van overschrijving en e-mail.  Indien meer vraag 

dan aanbod, wordt (uiteraard) voorrang gegeven aan leden van de KBC Classic Car Club én aan die 

leden die al eerder hebben deelgenomen aan onze buitenlandse reizen. 

 

Tot binnenkort in Fryslân? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Marc en Martine Kaptein-Vandijck. 

 

Meer info:  kaptein@telenet.be of 0494/309012. 


