
Prewar Days gaat als eerste voluit voor de nieuwste 
hype van vooroorlogse oldtimers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste jaren verschoof de belangstelling van auto aficionado’s, van auto’s van de 
jaren 50 en 60 naar de jaren 70 en 80. Recent lijkt er een tegenwind op te komen uit 
onverwachte hoek: auto’s van voor de tweede wereldoorlog - prewar cars, zoals ze 
door kenners steeds worden genoemd - zijn de nieuwste hype en dat hadden 
studenten Michael Bossaert en Bas Meulemeester al snel door. Beide 
laatstejaarsstudenten eventmanagement zijn al jaren gebeten door de 
oldtimermicrobe en moesten niet lang nadenken toen ze een concept zochten voor 
hun eindproject aan de Arteveldehogeschool in Gent. Hun event Prewar Days vindt 
plaats van 29 november tot en met 1 december 2019 in Waregem Expo. 

“Ons event Prewar Days is een niche-event dat zich niet enkel wijdt aan pre-war cars 
maar evengoed aan motoren, kunst en antiek om zo de unieke sfeer uit die tijd op te 
roepen. Denk aan Peaky Blinders en Downton Abbey”, zegt Meulemeester 
glunderend.  

“Het leek ons ook slimmer om enkel in te zetten op prewar om zo niet in het 
vaarwater terecht te komen van andere generalistische oldtimer events. Tijdens onze 
eventopleiding wordt zwaar gehamerd op het belang van een uniek concept en we 
denken het met deze aanpak wel gevonden te hebben, als we ons baseren op de 
enthousiaste reacties van belangrijke prewar handelaars en eigenaars uit België, 
Nederland, Frankrijk en Duitsland die er hun wagens er te koop zullen aanbieden. 
Ook op The Zoute Sale werden begin oktober enkele uitzonderlijke prewars 
aangeboden die tamelijk veel persaandacht kregen. Dat steunt ons in onze 
overtuiging dat hier echt wel een markt voor is”, gaat Bossaert trots verder.  

“We mikken op een 70-tal prewar auto’s en 3000 bezoekers. Dat is op zich al 
behoorlijk ambitieus voor een eerste editie, laat staan voor een studentenproject. 
Daar zijn we ons van bewust. Maar we geloven hier heel hard in en het moet gezegd, 
we hebben al een mooi en gevarieerd aanbod aan prewars kunnen strikken”, voegt 
Bossaert toe.  



Polly 

De jacht op prewars in goede staat is moeilijk en net 
daardoor zijn ze zo geliefd bij verzamelaars 
tegenwoordig. Hierdoor zijn hun prijzen de 
laatste jaren fors gestegen. Eén van die 
liefhebbers is Patrick Debusseré, die met zijn 
‘Polly’, een Dodge Roaster uit 1933, in de laatste 
editie van de legendarische rally Peking-Paris 
samen met zijn co-piloot Bernard Vereenooghe 
maar liefst vijf prijzen in de wacht wist te 
slepen. Hiermee zijn ze de beste Belgen ooit die 
deelnamen aan Peking-Paris. “Polly is een 
prewar die volledig is aangepast om deze langste 
en zwaartse rally ter wereld te rijden. Op 30 
dagen tijd hebben we meer dan 13,000 km gereden. Het was het avontuur van ons 
leven.”  Op Prewar Days komt Debusseré zijn avonturen met veel plezier delen met de 
bezoekers. “Ik vind het een straf initiatief van twee student-ondernemers en wens ze 
heel veel succes toe”, zegt Debusseré.  

“We zijn zeer blij dat een icoon als Patrick erbij is op de eerste editie van Prewar Days 
om zijn prewar passie over te zetten op de aanwezigen”, zegt organisator Bas 
Meulemeester. Ook de gerenommeerde prewar cars van Bugatti, Riley, Minerva, … 
zijn enkele van de vele iconische auto’s die te bewonderen zijn op Prewar Days eind 
november.  

Praktisch 

Prewar Days – Waregem Expo  
Vrijdag 29/11: 14u-21u 
Zaterdag 30/11 en zondag 1/12: 10u – 18u 
Info & tickets: www.prewardays.be -  info@prewardays.be 
Facebook: Prewar Days 

Tickets: €13 (online) - €15 (aan de deur) 
 
Perscontact: 
Michael Bossaert: +32 497 80 31 41 - Bas Meulemeester:+32 474 21 29 09 
 

Patrick Debusseré met 
zijn prewar Polly, een 

Dodge Roaster uit 1933 
op de rally Peking-Paris.  


