
Wij zijn een overkoepelende organisatie van diverse Chrysler Classic Cars club activiteiten.

Voor uitgebreide informatie zie onze nederlandstalige website www.chryslerclassiccars.com
Via onze website kunt u ook doorschakelen voor nog meer informatie naar onze collegas van www.
allpar.com ,de zeer uitgebreide Amerikaanse website over de Chrysler historie en de dagelijkse 
actualiteit.

Buiten de diverse Chrysler producten op de decenniapleinen tonen wij op onze aparte stand een  
selectie van interessante wagens uit de Chrysler historie*. Sommige van deze wagens waren al eerder 
Cup winnaar op onze vorige evenementen. 

Compact cars – De Plymouth Valiant – Barracuda – Dodge Dart werden in de jaren 60 /begin 70 
zowel in Rotterdam als in Zwitserland gebouwd.

Een Plymouth Roadrunner 1968 – een echte MOPAR Car – “Mopar or no car “ zeggen de fans.

Een Dodge Charger R/T 1968– nog een MOPAR –familie van de Duke of Hazard - prachtig 
gerestaureerd door onze webmaster.

In het centrum van onze stand – een Jeep Wagoneer 1976 met Airstream Trailer – The American 
Way of Life! - het begin van de SUV autos.

De unieke in Zwitserland gebouwde 1937 Chrysler Tuscher  cabrio van onze Belgische fan Bruno.

Eveneens van een Zuiderbuur – de 1960 DeSoto Adventurer  van Hugo Castro – uit het staartvinnen 
tijdperk – een van de laatste DeSoto’s.

Een 2010 Cup winnaar – de 1954 Chrysler New Yorker 4dr sedan – pre-Forward Look model- de 100 
million dollar look!

Een van de laatste echte grote Chrysler’s gebouwd voordat de “downsizing” aanbrak – een 1976 
New Yorker Brougham 4dr hardtop

De 1974 4dr Imperial LeBaron – comfort op directie niveau – parkeren liet je over aan je chauffeur.

Een beauty – uit de tijd van de woodies – de 1947 Chrysler Town&Country van Chrysler fan Hr Kennis 
Sr van RETROLEGENDS.

In het kader van onze relatie met de clubs van Europese Speciality Cars welke een Chrysler V8 
powertrain monteerden: 

Een Bristol 405 van de Bristol club secretaris.

Tamelijk uniek – een 1968 Jensen FF met Ferguson 4wiel aandrijving  - de eerste personenwagen 
uitgerust met dit systeem ,ooit ontwikkeld door het bekende engineering bedrijf Ricardo.

* aangemelde wagens op Vrijdagochtend – er kunnen nog enkele wagens bijkomen.


