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Van 1 t/m 30 april 2017 

Autoworld - Brussel  
 

 

 « Commémoration du Circuit des Ardennes » 

De vijf eerste edities … in de kijker! 
 

 
 

Enkele maanden voor de zesde editie van de ‘Commémoration Circuit des Ardennes’, die plaats 

vindt van 6 tot 9 juli 2017 brengt Autoworld hulde aan dit belangrijke Belgische auto-evenement 

dat om de drie jaar wordt georganiseerd. Speciaal voor de gelegenheid zetten we een vijftiental 

wagens en enkele motoren in de kijker die sinds 2002 deelnamen aan deze herdenkingsrally’s. 

 

Tot de stukken behoren onder meer een opmerkelijke Bentley Tourer type Le Mans en een 

Bugatti Saloon uit 1959. Eveneens van de partij zijn een Lincoln uit 1925, en NSU uit 1965, een 

Studebaker uit 1949, een Volvo 544 uit 1961, een Dion Bouton uit 1903, een Renault uit 1903, 

de Minerva uit 1902, een Packard uit 1927, een Mercedes 230 uit 1936 en een Bugatti 43 uit 

1931. 

 

Het succes van de eerste herdenkingsrit 1902-2002,onder hoge bescherming van Z.K.H. Albert II, 

heeft zich in de daaropvolgende edities alleen maar versterkt, met meer dan 600 deelnemers in 

2004. 

 

Per dag en per voertuigcategorie worden er verschillende routes en stop-/ontvangstplaatsen 

voorzien. (voor voertuigen van voor 1918 bvb. : minder dan 100 km per dag). Alle routes zijn 

uitgestippeld via kleine wegen in de groene Ardennen in Belgisch Luxemburg. 

 

Een prachtig overzicht van auto’s en motoren aan de hand van films en  foto’s sinds hun ontstaan 

vindt u op de site www.circuit-ardennes.be. 

 

 

 

Praktische inlichtingen: 

Autoworld - Esplanade van het Jubelpark – 1000 Brussel 

Iedere dag open - zelfs op maandag - van 10.00 u tot 17.00 u (zaterdag en zondag tot 18:00u) 

De toegangsprijs voor het museum bedraagt: € 10/ volwassene - € 8/ senior – € 7/ student - € 4/kind 

van 6-12 jaar - gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar 

Info: www.autoworld.be of +32.2.736.41.65 – en Facebook fanpage 

   

Persdienst: 

Patricia Raes 

patriciaraes@scarlet.be 

Tel.: 02/772.34.26 - Gsm: 0476/34.42.04 

 

 

http://www.circuit-ardennes.be/
http://www.autoworld.be/
mailto:patriciaraes@scarlet.be

