PERSBERICHT
NIEUW: INTERNATIONAL AMSTERDAM MOTOR SHOW IN DE RAI AMSTERDAM
Een compleet nieuwe autoshow in de RAI Amsterdam: Supercars, Topklassiekers,
Performance Cars en nog veel meer!
In het paasweekend van 2018 vindt de eerste editie plaats van een nieuwe traditie in
Nederland, de International Amsterdam Motor Show. Na een jarenlange afwezigheid van
een nationale autoshow in Amsterdam kan Nederland weer uitkijken naar een
automotive event in de hoofdstad.
De initiatiefnemers leggen het accent echter op speciale auto’s die de harten sneller
doen kloppen. Dus geen overzicht van complete modellengamma’s van importeurs,
maar de basis wordt gevormd door een bijzondere collectie auto’s uit prive collecties,
die normaal niet op autoshows te zien zijn. Aangevuld met diverse primeurs van enkele
automerken – zoals de Ford GT, maar ook primeurs van vooraanstaande tuners zoals de
Novitec Lamborghini Aventador S. Maar ook met de Nederlandse persintroductie van de
eerste vliegende auto tijdens de Preview Night, de Pal-V, ook nog eens van Nederlandse
makelij!
De IAMS is een initiatief van twee organisaties die hun sporen hebben verdiend in de
automotive branche. Cars and Business is een businessclub voor ondernemers met een
voorliefde voor exclusieve auto’s en is reeds vier jaar partner van de Vredestein Super

Car Sunday in Assen en Zandvoort.
Cars and Business werkt hiervoor samen met 402 Automotive, niet geheel toevallig ook
initiatiefnemer van de IAMS. 402 Automotive organiseert al ruim 20 jaar meer dan 20
autofestivals per jaar en verwelkomt jaarlijks meer dan 100.000 autoliefhebbers.
Privecollecties
Sjoerd van Stokkum, mede-oprichter van Cars and Business verwacht veel van deze
nieuwe show in de RAI Amsterdam: “ Wij gaan alle registers open trekken om in
Amsterdam een wervelende autoshow neer te zetten naar de maatstaven van deze tijd.
Focus op auto’s waar kleine jongens, liefhebbers en alle petrolheads van dromen. Dus
geen optocht van instapmodellen, maar tientallen bijzondere auto’s uit privécollecties
en nieuwe modellen van de meest exclusieve automerken. Aangevuld in een bijzondere
setting met horloges en accessoires.”
Ronald van den Broek, directeur van 402 Automotive vult aan: “Het is fantastisch dat er
na jaren weer een autoshow in de Nederlandse hoofdstad plaatsvindt. We organiseren
tientallen evenementen op diverse locaties als Circuit Zandvoort en het TT Circuit Assen,
maar de RAI Amsterdam is door de autogeschiedenis (in 1900 de eerste
autotentoonstelling) de nummer 1 locatie voor het organiseren van een autoshow. De
laatste jaren is er veel aandacht voor exclusieve auto’s en supercars en er is al jaren een
opmars gaande omtrent de klassieke auto. Deze trends maken de International
Amsterdam Motor Show legitiem. Bezoekers moeten echter niet rekenen op compleet
gebouwde paleizen van de fabrieksimporteurs uit de tijden van de AutoRAI. Die tijd komt
niet meer terug. Wij investeren in het bij elkaar brengen van een verzameling auto’s, die
je normaal in Nederland niet bij elkaar ziet. Uiteraard allemaal in een sfeervolle setting”.
De organisatie is klaar met de invulling van de show en doet haar best om op de valreep
nog een aantal bijzondere iconische auto’s op de IAMS te krijgen. Naast de verzameling
auto’s -meer dan 150 stuk voor stuk bijzondere auto’s- kun je ook enkele tientallen
standhouders verwachten, van Vredestein tot Hoefnagels. en van Tesla Motors tot
Mosselman Turbo Systems en van Novitec Autotechniek Benelux tot de Historische Auto
Ren Club (HARC).
Maar ook autosport & performance en aanverwante lifestyle en accessoiresmerken
verdienen een plek op de 30.000 vierkante meter beursvloer.

Een kleine greep uit de tentoongestelde auto’s:
-Koenigsegg Agera RS
-Ford GT, drie generaties
-BMW iconen, zoals M1, 507 en de 3.0 CSL

-Lamborghini Countach, Diablo SE30 Jota, LM002, Murcielago SV
-Porsche Politie Collectie
-Nissan GTR, meer dan 4 generaties
-Mercedes Stirling Moss, Gullwing en SSK Roadster
-Ferrari, alle topmodellen vanaf de 288GTO; F40, F50, Enzo en La Ferrari Aperta
-Alfa Romeo 8C Mille Miglia & een moderne 8C Spider
-Bugatti Veyron
Live Arena met Bleekemolen Race Planet
De IAMS vindt plaats in de karakteristieke Europahal (Hal 1) met aanleunende hallen 3
en hal 5. Op bijna 30.000 vierkante meter worden tienduizenden bezoekers getrakteerd
op de mooiste droomauto’s, maar ook zal Bleekemolen Raceplanet in Hal 2 een Live
Arena invullen met vier keer per dag een wervelende show met snelle Mercedes AMG’s
en McLarens maar ook met driftende Ford Mustangs!
Formule 1 Demo
Elke dag zal bovendien om 14.30 als topact nog een Historische F1 auto in actie komen in
de Live Arena. Deze F1 uit 1989 komt nog uit de tijd van de brullende V8 motoren en is
een unieke gebeurtenis; nooit eerder kwam er een F1 auto in actie in de RAI Amsterdam .
Openingstijden
De openingstijden van de International Amsterdam Motor Show zijn:
Donderdag 29 maart: Preview en VIP Night van 19.00 uur tot 00.00 uur
Vrijdag 30 maart: 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag 31 maart: 10:00 - 17:00 uur
Zondag 1 april: 10:00 -17:00 uur
Maandag 2 april (Tweede Paasdag): 10:00 - 17:00 uur
Alle informatie is terug te vinden op www.amsterdammotorshow.com
De organisatie is bereikbaar via 088 - 040 24 02 of via info@amsterdammotorshow.com

VOOR DE PERS:
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Sjoerd van Stokkum (Cars and Business): 06 - 21 217 759
Ronald van den Broek (402 Automotive): 06 - 54 291 384

