
 

 

TOPEVENT IN SPA-FRANCORCHAMPS 

20-22 mei 2022 | Circuit van Spa-Francorchamps, België 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na twee lange jaren wachten kan de Spa-Classic eindelijk zijn tiende verjaardag vieren! De 

wedstrijd, die verreden wordt op het favoriete circuit van elke autocoureur, is na de eerste 

editie in 2011 uitgegroeid tot een van de grote Europese evenementen voor klassieke 

racewagens. In 2019 mocht de Belgische meeting rekenen op meer dan 20.000 

toeschouwers, waardoor de Spa-Classic een van de populairste events van het hele seizoen 

is. Het vindt bovendien plaats op het circuit in het hart van de Ardennen dat volgens veel 

autocoureurs het mooiste ter wereld is. 

START GRIDS by Peter Auto 

Classic Endurance Racing 1 – GT's 1966-1975 & prototypes 1966-1971 

Classic Endurance Racing 2 – GT's 1975-1981 & prototypes 1972-1981 

Endurance Racing legends – GT's & prototypes 1990-2000 

Fifties’ Legends – GT's jaren '50 en begin jaren '60 

Greatest’s Trophy – Uitzonderlijke sportwagens en GT's 

Group C Racing – Prototypes van 1982 tot 1993 

Heritage Touring Cup – Toerwagens van 1966 tot 1984 

Sixties’ Endurance – Sportwagens van vóór 1963 & GT's van vóór 1966 

2.0L Cup – Porsche 911 met 2.0 litermotor en kort chassis van vóór 1966 

CLUBS 

Er worden ook dit jaar weer een groot aantal wagens van clubs verwacht. Tijdens de vorige 

edities mocht het event rekenen op ongeveer 1500 eigenaars en dit jaar is het de bedoeling 

om nog meer wagens uit collecties naar Francorchamps te halen. In de loop van het 

weekend worden voor deze wagens zeven sessies georganiseerd van telkens 15 tot 20 

minuten om kennis te maken met dit fantastische circuit. 

SPA-CLASSIC 
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EXPOSANTENDORP EN ANIMATIE 

Na het succes tijdens de vorige edities blijft het Exposantendorp aanwezig in de paddock, 

dicht bij Eau Rouge. Op die manier krijgen de aanwezige kunstenaars, wrappers, 

boekhandelaars enz. optimaal de kans om hun specialiteiten te delen met een 

gepassioneerd publiek. Tijdens de Spa-Classic is er ook heel wat te doen voor klein en 

groot: rijlessen en -initiatie voor de allerjongsten, Slot Racing enz. Er wordt gezorgd voor een 

feestelijke sfeer en muzikale omlijsting, met een rondtrekkend orkestje. 
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