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Beste liefhebbers,
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Retro Classic News

Dit is een speciale editie van ons magazine Retro Classic News, volledig in het teken van één bepaalde
organisatie waar we u allemaal op uitnodigen tijdens het weekend van 10 en 11 december 2011 : The
Belgian Racing Legends

Heel wat liefhebbers zullen zich nog wel de tentoonstelling van
Bugatti herinneren dat eind 2009 doorging in Autoworld. Een nieuwe
prachtige tentoonstelling is volop in voorbereiding en dit op dezelfde
unieke locatie.
Dankzij de goede samenwerking met het museum Autoworld, zullen
de liefhebbers, die lid zijn van een club aangesloten aan de BFOV,
kunnen genieten van een korting van 2 EUR op de normale
toegangsprijs. U vindt deze kortingbon in bijlage die enkel geldig is
tijdens het weekend van 10 en 11 december 2011. In bijlage vindt
u eveneens een kortingbon van 0,50 EUR die u kunt inruilen in de
brasserie van Autoworld, wat uiteindelijk een totale korting van 2,50
EUR betekent.
De BFOV zal er aanwezig zijn wat u de mogelijk biedt om ons uw
vragen inzake de oldtimers te stellen.
Het is eveneens het uitgelezen moment om elkaar te ontmoeten in
deze winterperiode of om er enkele uren door te brengen samen met
uw familie of andere leden van uw club.
Kom deze tentoonstelling ontdekken en reserveer deze datum nu in
uw zakagenda, smartphone, IPad.
We verwachten er jullie allemaal om aan te tonen dat we een federatie
zijn van oldtimerliefhebbers maar vooral van vrienden onder elkaar
die dezelfde passie delen.
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Belgian Racing legend
Gentlemen drivers and cars

Peeter Henning
CEO BFOV
Autoworld Brussels

Van « Belgian Gentlemen Drivers »
tot de jaren 90
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog beslisten
enkele jongelui uit gegoede families, die bezeten waren
door snelheid en opwindende ervaringen, om zich toe te
leggen op hun passie voor de autosport. Hun namen?
André Pilette, John Claes, Jacques Swaters, Charles
de Tornaco, Paul Frère, Roger Laurent… Hun doel?
Autocoureur worden op het hoogste niveau.

Expo 09/12/2011 - 15/01/2012
www.belgian-racing-legends.be
Tel +32 2 736 41 65
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BFOV - FBVA
Saturday 10 - Sunday 11
December 2011

Het groepje vrienden ging aan de slag en weldra waren hun voertuigen te zien op circuits en langs rallyroutes.
Er waren geen sponsors voor deze pioniers. Voertuigen, brandstof, wisselstukken, technici, reizen, inschrijvingsgeld…
alles moeten ze uit eigen zak betalen.
Er waren ook weinig of geen regels… De verhalen en anekdotes die ze ons hebben nagelaten dagen soms elke
verbeelding uit, zeker in een tijd dat de autoraces gebonden zijn door een zeer strikte internationale reglementering.
Veel later noemde men hen de 'Belgian Gentlemen Drivers', in navolging van hun Engelse kompanen
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Zij hebben de weg geëffend voor een indrukwekkende reeks Belgische autocoureurs, die bekend zijn in de hele
wereld en waarvan Jacky Ickx het boegbeeld is.

Tentoonstelling: Wagens en autocoureurs.
Van 9 december 2011 tot 15 januari 2012, zal de tentoonstelling
'Belgian Racing Legends' meer dan 40 race- en rallywagens
in de kijker zetten, in een originele scenografie die een startlijn
voorstelt met paddocks en tribunes.
De voertuigen komen uit privéverzamelingen of van de
autocoureurs zelf. Zij werden gekozen uit deze die onze
grote namen hun successen hebben bezorgd en werden
bijeengebracht voor een unieke tentoonstelling. De voertuigen
vertellen een belangrijke pagina van de Belgische autosport
van 1949 tot het einde van de jaren 1990.
Bij de wagens ontdekt u: verschillende Ferrari's (waaronder
de 166MM, verschillende keren bestuurd door Beurlys en de
500TRC, bestuurd door Bianchi, Harris, Mairesse, de Changy
en Rousselle tijdens het jaar 1957), Porsche's (waaronder de
936/77 Spider van Jacky Ickx, de 959 van Ickx/Brasseur uit de
rally Paris-Dakar), maar ook Audi's (waaronder de V8 Quattro
Sport van de 'Belgian 93 Procar'), BMW's, de Talbot Lago T26
van de 4 kompanen die de Ecurie Francorchamps hebben
opgericht (Swaters, Pilette, Tornaco en Laurent), een Mercedes 300SL, een Jaguar type D, de Rondeau/Inaltera van
Christine Beckers, de Veritas van Swaters, een rally mini-Cooper, een Formule V one-seater uit 1961 enz...
De rode draad van de tentoonstelling is Jacques Swaters, die ons een jaar geleden heeft verlaten, maar alles bij
elkaar worden 60 Belgische autocoureurs in de kijker gezet met een palmares dat het tweede deel van vorige eeuw
dekt.
De tentoonstelling brengt ook documenten over autocoureurs en wagen, een fotogalerij en oude filmbeelden, affiches,
vitrines met gewonnen bekers, miniatuurwagens enz...

Autoworld
Het automuseum « Autoworld » bevindt zich in de zuidelijke hal van het Jubelpark in Brussel. Dit prestigieuze gebouw
werd opgetrokken in 1880 om de vijftigste verjaardag te vieren van het Koninkrijk België. Van 1902 tot 1936 werden
hier de eerste autosalons van België georganiseerd.
De ongeveer 250 auto's die tentoon staan in Autoworld komen grotendeels uit de verzameling van Ghislain Mahy
(die meer dan 1000 voertuigen telt). Zij belichten de meest markante etappes van de automobielgeschiedenis in een
luchtige scenografie die het publiek toelaat de voertuigen te benaderen.
Maar Autoworld is vooral de enige plaats in de wereld waar men zoveel prestigieuze voertuigen vindt die in België
werden geproduceerd. Ons land telde ooit meer dan 200 merken, met namen als Minerva, FN, Excelsior, Fondu,
Vivinius, Imperia…
Als aanvulling op deze verzameling, zijn er permanente tentoonstellingen over de geschiedenis van de autosalons
van België, de autodesign en binnenkort de geschiedenis van de autosport…
NIEUW! Eind 2011 werd Autoworld opgeknapt en er kwamen nieuwe themazones waar men bijvoorbeeld wagens
vindt van openbare instellingen (pompiers, ambulances…), ecologische wagens, deze van het Belgische Hof enz...
Betrokkenheid BFOV: sinds oktober werd onze CEO, Peeter Henning, benoemd tot raadgever van het museum. Er
werd een ruimte gecreëerd voor de BFOV in het museum waar hij in samenwerking met de clubs een aantal thema’s
zal uitwerken voor alle categorieën van voertuigen. De BFOV zal u geregeld informeren betreffende de tijdelijke
tentoonstellingen en organisaties in en rond het museum.

Praktische info weekend 10 en 11 december 2011
Plaats:
Automobielmuseum « Autoworld »
Jubelpark 11 – 1000 Brussel
Openingsuren:
Van 10 tot 18 uur (zaterdag & zondag)
Toegangsprijs :
Volwassenen = 7 € ; Kinderen 6-12 jaar = 3 EUR ; Kinderen -6 jaar = gratis
De toegangsprijs is voor het bezoek aan de tentoonstelling en het museum (vergeet uw kortingbon niet in bijlage)
www.autoworld.be / www.belgian-racing-legends.be / www.bfov.be

