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Zondag 27 September 2015

Beste Chrysler fans,
Hartelijk welkom op deze meeting.
Mari van Uden was ooit een van de vele technici die bij Philips werkten , maar de drang naar
zelfstandig ondernemerschap leidde uiteindelijk tot de oprichting van WOVU.
Niet de grootste van Nederland, maar wel een bedrijf dat altijd veel tamelijk unieke klassiekers
heeft, zoals bijvoorbeeld zijn Amerikanen.
Meer daarover en zijn ervaring met klassieker projecten vertelt hij deze middag vanaf ongeveer
13.00u en aansluitend volgt de WOVU Cup verkiezing.
Catering
Iedere deelnemer heeft recht op minstens een koffie met gebak of broodje . Na aanmelding binnen
( zet uw Chrysler button op of vraag er een ) aan de organisatie tafel krijgt u de consumptiebon. In
overleg met de WOVU bediening kan er in plaats van koffie ook fris of thee geleverd worden. Aan
de WOVU bar kunt u tegen betaling ook bier etc. krijgen.
Posters
Wie onze site chryslerclassiccars.nl regelmatig bekijkt ( dat zijn er nog niet zoveel ) heeft gezien,dat
wij naast de Mopar kleuren poster ook nog een unieke poster hebben toegevoegd van een pitstop
van Richard Petty met zijn Plymouth Superbird tijdens de Motor Trend 500 in 1970. Dat waren nog
eens tijden! Een exemplaar van deze poster kunt u vandaag zien en bestellen . Ook de grote
MOPAR kleuren poster is nog beschikbaar.
Maar omdat er zoveel verschillende typen wagens zijn bij onze deelnemers tonen wij vandaag het
prototype van een Chryslerclassiccars.nl plaat voor op uw wagen met daarop duidelijk vermeld
welk merk en type het is.
Chrysler USA nieuws
Het was gebruikelijk, dat er tijdens onze jaarlijkse meeting het nodige nieuws werd gegeven hoe
Chrysler USA ( tegenwoordig officieel FCA US ) het deed. In afwachting van wat uitgebreider
nieuws op de site vandaag even het bericht,dat in de USA alles nog steeds uitstekend gaat. Eind
Augustus was het de 65ste achtereenvolgende maand, dat er meer werd verkocht Er werden in de
USA ( Canada niet inbegrepen ) 1.432.978 wagens verkocht vooral door goede resultaten met de
diverse Jeep modellen – RAM en Chrysler 200. Vooral door productie beperkingen bij de Chrysler
en Dodge Minivans, in verband met het omzetten van de productie naar de 2016 modellen ,
daalden hier de verkopen met ruim 40 procent.
Sponsor
Ook bij deze meeting is onze trouwe sponsor Chrysler/Mopar fan – H.Bresijn van ROLTREX.
Co-sponsor Marck Harteveld / SIX - PACK SPEEDSHOP.

