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Spa-Classic innoveert 

 

met de Endurance Racing Legends 
een platform voor GT’s en Prototypes van de jaren 

1990-2000 
 
 
Nog 22 dagen tot D-Day voor de liefhebbers van de ‘24 Uur van Francorchamps’ en historische racewagens. 
Spa-Classic, al negen jaar lang het absolute topevenement op dit gebied, vindt van vrijdag 17 tot zondag 
19 mei 2019 plaats op het schitterende Circuit van Spa-Francorchamps en verenigt dag- en nachtraces met 
de vintage-sfeer waar wij gek op zijn. 
 
Peter Auto tracht voortdurend te innoveren zonder daarbij aan de traditie te raken en voegt dit jaar een 
achtste platform toe aan wat het publiek kent en jaar na jaar aantrekt: ‘Endurance Racing Legends’. 
In deze nieuwe categorie vindt men de modernste auto’s van alle platformen van Peter Auto en tevens de 
enige bolides met transmissiebediening aan het stuur. Sommige daarvan zijn GT-prototypes, een categorie 
die in 2020 opnieuw in de mode zal zijn in Le Mans. De geschiedenis herhaalt zich steeds weer.  
 
De auto’s in deze categorie roepen dan ook relatief recente herinneringen op. Herinneringen aan de 
mythische BPR, de FIA GT of de ‘Le Mans Series’ die aan de vooravond van de eeuwwisseling werden 
beslecht. De eigenaars en amateur-piloten van deze prototypes en GT’s van de jaren 1990-2000 krijgen hier 
de gelegenheid om in een hoogwaardige omgeving te genieten van hun schitterende bolides. 
  
Enkele voorbeelden: Ferrari 333 SP, Bentley Speed 8, Chrysler Viper GTS-R, Panoz Esperante GT1, enz.  
De toegelaten wagens zijn bolides die hebben meegedaan aan de 12 Uur van Sebring (1994-2010), de 24 
Uur van Daytona (1994-2010), de 24 Uur van Le Mans (1994-2010), de  American Le Mans Series (1999-
2010), de BPR (1994-1996), de FIA GT (1997-2009), het FIA Sportscar Championship (2001-2003), de 
IMSA (WSC 1993-1998), de International Sports Racing Series (1997-2000), de Le Mans Endurance Series 
(2001-2005) en de Le Mans Series (2006-2010). 
  
Een spectaculair platform! 
  
En naar goede gewoonte zal het publiek van dichtbij kunnen kennismaken met deze uitzonderlijke auto’s. 
De proefritten en kwalificaties van de Endurance Racing Legends vinden plaats op vrijdag 17 mei (om 11.35 
en 17.30 uur) en de twee wedstrijden worden gereden op zaterdag 18 mei (9.00 en 14.15 uur). 
  
Opgelet: de laatste race van het weekend loopt zaterdag iets voor middernacht af en wordt voorafgegaan 
door een Club-sessie, nachtelijke circuitritten, enz.  
  
Kortom, al het nodige om bijna 24 uur te vullen met ronkend vertier. 
  
Praktische informatie 
Circuit van Spa-Francorchamps 
Route du Circuit 55, B-4970 Francorchamps 
Website: www.spa-classic.com  
Foto’s te downloaden op https://peterauto.peter.fr/fr/spa-classic/photos-2018/ 
Teaser:  https://www.youtube.com/watch?list=PLPWty8VEXJE7gE8TjCxAVLXtDIjVMxW6T&v=uKqtgniKtjU 
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http://www.spa-classic.com/
https://peterauto.peter.fr/fr/spa-classic/photos-2018/
https://www.youtube.com/watch?list=PLPWty8VEXJE7gE8TjCxAVLXtDIjVMxW6T&v=uKqtgniKtjU
mailto:pr@patriciaraes.be

