
 

  
   

  

   

 

DE ZOMER IS HIER!  
 

Van 0 naar 100km in 2,5 seconden… straffe prestaties waarmee een snelle wagen 

graag uitpakt… In Autoworld hebben we momenteel ook het gevoel dat het museum 

van ‘stilstand modus - ten gevolge van de Corona-crisis’ nu opnieuw naar volle 

kruissnelheid is gekatapulteerd in enkele seconden… 

  

Elke maand worden records gebroken op gebied van bezoekersaantallen, de Belgen 

vinden hun weg terug naar het museum en de buitenlandse toeristen zijn eindelijk 

terug… waarvoor dank! 

 

Misschien heeft onze programmatie ook haar aandeel in het succes, zowel de 

Supercars tentoonstelling, de VW Love Bugs Stories als de Cars & Rock’n Roll expo 

waren voltreffers! 

Deze zomer surfen we graag verder op die golf van succes met de grote Alfa Romeo 

Storico tentoonstelling, de retrospectieve van het bekende merk uit Milaan. Enkele 

unieke prototypes uit buitenlandse musea zullen aanwezig. Op zondag 3 juli wordt in 

samenwerking met de Club Quadrifoglio Belgio een groots Alfa treffen opgezet met 

aankomst op de esplanade. 

Na de succesvolle motorexpositie Gillet vorig jaar, stelt Autoworld deze zomer 

opnieuw een Belgisch motormerk aan u voor, Sarolea aan de hand van meer dan 70 

modellen!  

 

Belangrijk is ook dat onze jongste bezoekers zich deze zomer kunnen uitleven in 

Autoworld, voor hen voorzien we workshops met legoblokjes en tal van andere 



 

animaties. 

We zijn nog steeds van mening dat wagens gemaakt zijn om te rijden en ook deze 

zomer halen we op woensdag en tijdens de weekends een wagen uit de collectie voor 

een ritje op de esplanade. 

 

Tot slot nog een culinaire boodschap, onze nieuwe brasserie ‘Bagnole’ opent vanaf 4 

juli het terras, de ideale setting met zicht op de prachtige esplanade voor een 

zomerse lunch en/of cocktail. 

 

Hou onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van de actualiteit want het 

najaar belooft groots te worden met de 75ste verjaardag van Ferrari!  

 

Tot snel in Autoworld!  

 

Sebastien de Baere 

Algemeen Directeur Autoworld 

 

 

 

Alfa Romeo Storico  

 

MAJOR EXHIBITION AT AUTOWORLD      01.07.2022 - 28.08.2022 

 

  



 

Al vanaf de eerste dag van de grote vakantie krijgt het legendarische Milanese merk 

Alfa Romeo de ereplaats bij Autoworld Brussels. 

Aan de hand van meer dan 50 legendarische modellen wordt de 112-jarige 

geschiedenis van het Cuore Sportivo uiteengezet.  

De tentoonstelling vindt plaats in nauwe samenwerking met de 

belangrijkste Belgische Alfa club (Quadrifoglio Belgio), het Nationaal 

Automobielmuseum van Mulhouse, Alfa eigenaars, Corrado Lopresto; een 

privéverzameling van Italiaanse prototypes en Alfa Romeo Belgium (Stellantis). 

 

Op de Herman De Croo Plaza, op de eerste verdieping van het museum, worden 

de historische modellen geëxposeerd.  Vooroorlogse, weg-, Race- en zeldzame 

wagens, zoals een Giulietta Sprint en een Spider, de 2600 Sprint & 2000 Spider, een 

Alfa 75 2.5 QV, een Alfa 6 en nog vele andere. 

 

Het ‘National Automobile Museum’ in Mulhouse stelt een prachtige Alfa Romeo 8C 

Pininfarina uit 1936 ter beschikking, die in datzelfde jaar de Mille Miglia heeft 

gewonnen. 

 

Daarnaast zal een deel van de tentoonstelling gewijd zijn aan vijf uitzonderlijke 

prototypes uit de fantastische collectie van Corrado Lopresto.  

 

Ook zullen er tal van miniatuurwagens te bezichtigen zijn in de vele diorama’s die 

tussen de verschillende wagens gepresenteerd staan. 

  

Tot slot zal Alfa Romeo Belgium (Stellantis) op de benedenverdieping enkele wagens 

uit het huidige gamma presenteren waaronder de splinternieuwe Tonale.   

 

LEES MEER  

 

 

 

De 3 toppers volgens onze curator 

 

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=1c1ed56e1a&e=bbd0a2b2bb


 

De Alfa Romeo Storico belooft groots te worden. 

We hebben dan ook even gepolst bij onze curator Leo Van Hoorick welke volgens hem 

de 3 toppers van de expositie worden. Ontdek zijn keuze hieronder:  

 

 

Alfa Romeo 1900C Super Sprint Coupe by Ghia uit 1954 

 

Een zeldzame Alfa met een carrosserie die werd getekend door Giovanni Savonuzzi 

voor Ghia. Veel van de vooruitstrevende aerodynamische elementen die Savonuzzi 

destijds ontwikkelde zijn vervat in dit ontwerp. Er zouden 9 van zijn geproduceerd, 

waarvan er nog 6 bekend zijn, maar geen van die 6 zijn identiek. Gelijkaardige 

koetswerken werden ook gebruikt voor enkele Fiat 8V’s en voor 3 Jaguar XK140’s.  

 

Alfa Romeo TZ uit 1963 

  

TZ staat voor Tubolare Zagato, verwijzend naar het buizenchassis. Dit model werd 

ontwikkeld door Autodelta, de competitieafdeling van Alfa. Krachtbron was de 

aluminium 4 cilinder van 1570 cc met dubbele bovenliggende nokkenas. De wegversie 

ontwikkelde 112 pk, de competitieversie meer dan 160 pk. Dank zij een aluminium 

carrosserie was het totaalgewicht beperkt tot 660 kg. De topsnelheid bedroeg ruim 

210 km/u. De afgekapte achterkant, een stijlkenmerk van Spada, is bekend als Coda 



 

Tronca. Tussen 1963 en 1965 werden 112 ex. gebouwd. In 1965 volgde de TZ2, met 

kunststof carrosserie. Hiervan werden slechts 12 originele exemplaren gebouwd.   

 

Alfa Romeo Montreal uit 1972 

  

In de late jaren ’60 waren de Italiaanse designhuizen zoals Pininfarina, Bertone en 

Ghia helemaal in de ban van concept cars. Af en toe haalde er één de showroom. 

Zoals deze Montreal die in 1970 werd gelanceerd, ruim drie jaar nadat ontwerphuis 

Bertone het prototype had laten debuteren op de Montreal Expo in 1967. Hoewel de 

jonge Marcello Gandini zijn fraaie ontwerp een beetje had moeten aanpassen aan 

praktische eisen, bleef het een schitterende verschijning. Terwijl het prototype het nog 

moest stellen met de 1.6 vierpitter van de Giulia Ti kreeg de productieversie een 

complexe 2.6 liter V8 met bijna 200 pk. Helaas was de Montreal duurder dan een 

Porsche 911 of Jaguar E-Type en was het geen commercieel succes.  



  

 

  



 

Zondag 3 juli belooft een prachtige dag te worden met op de agenda een eerbetoon 

aan het Italiaanse merk Alfa.  

De club Quadrifoglio Belgio zal in de ochtend maar liefst 75 Alfa Romeo’s van voor 

1992 samenbrengen voor het Koninklijk paleis voor de aftrap van een leuke rit met 

aankomst op de Esplanade van het Jubelpark voor de ingang van Autoworld. Op de 

esplanade van Autoworld zal tevens een Concours d’Elégance plaatsvinden. 

Naast de 75 wagens die aan de Rally deelnemen, kunnen Alfa Romeo eigenaars zich 

ook inschrijven om hun prachtige bolide voor het museum te exposeren. 

 

Niet minder dan 150 wagens worden op dit eerbetoon verwacht!  

 

Inschrijving voor alle deelnemers is verplicht 

Meer info en inschrijving: https://clubquadrifogliobelgio.be/tour-info-nl/ 

 

De Co2 uitstoot, gelinkt aan dit event wordt 100% gecompenseerd door de 

aanplanting van 75 nieuwe eiken bomen in België in samenwerking met GoForest.  

Autoworld sluit zich volledig aan bij dit intitiatief en laat op zijn beurt 75 extra bomen 

planten.  
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Na de succesvolle motorexpositie Gillet vorig jaar, stelt Autoworld deze zomer 

opnieuw een Belgisch motormerk aan u voor, Sarolea!  

Sarolea, is samen met Gillet en FN één van de drie belangrijkste “Demoiselles de 

Herstal”. 

Aan de hand van een 75-tal motorfietsen wordt de hele geschiedenis van het merk 

uit de doeken gedaan.  

Als kers op de taart vindt op 11 september een internationale bijeenkomst plaats 

van Sarolea motoren voor het museum op de Esplanade van het Jubelpark, 

gekoppeld aan een demo van nieuwe elektrische proefmotoren. 

  

Last but not least zal als onderdeel van deze tentoonstelling ook een nieuw boek over 

het merk verschijnen. 

 

LEES MEER  

 

 

 

KIDS CORNER 

 

Autoworld biedt voor de komende zomervakantie weer heel wat activiteiten voor 

jong en oud! De ideale gelegenheid voor een uitstap met het hele gezin. 

 

 

Gebeten door onze nieuwe Design Story zone en wil je graag je eigen auto 

ontwerpen? Dat kan via onze workshop met LEGO blokken die elke dag plaats 

vindt van 10u00 tot 17u00. Deze workshop is toegankelijk voor alle jonge 

bezoekers en deelname is mogelijk zonder voorgaande inschrijving. 

 

Haal de kunstenaar in je naar boven met onze tekenwedstrijd in samenwerking 

met Museumpass! Kleurplaten en kleurgerief zijn aanwezig in het museum. 

Museumbezoekers die uiterlijk op 31 augustus 2022 een ingekleurde tekening 

inzenden, maken kans op een prachtige set tekenmateriaal. De mooiste 

werken krijgen een speciale plaats op onze wall of fame!  

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=daa6c4ea3e&e=bbd0a2b2bb


 

 

Daarnaast is er nog steeds de spannende zoektocht in het thema van de 

nieuwe Kuifjes zone. Spot jij alle Bobbie's in het museum? 

 

Ook op onze audioguide kan je meedoen aan een quiz, kraak jij de code van de 

schatkist? Een leuke attentie wacht op je!  

 

 

 

 

Historical Vehicle Club 

 

  

De HVCB is een van de belangrijkste multimerkenclubs voor historische auto's in 

België. De club werd in 1972 opgericht door een handvol pioniers die van "klassieke" 

auto's hielden, en is uitgegroeid tot een grote nationale club, met bijna 200 leden. Het 

heeft ook bijna 500 auto's uit de periode 1925-1973, die unaniem wordt erkend als de 

Gouden Eeuw van de auto, en waarvan de meeste merken nu zijn verdwenen, zoals 

Austin Healey, MG, Triumph, Jensen, Packard, Pontiac, Riley enz. 

 

Ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag heeft de Club in april een grootse prestatie 

geleverd: 50 prachtige voertuigen van Clubleden vormden het nummer "50" op de 

Esplanade van het Jubelpark voor het Autoworld Museum. 

 



 

In Autoworld werd op het "terras" van de zone "Sport & Competition" wordt de 

geschiedenis van de Club in beeld gebracht aan de hand van enkele emblematische 

voertuigen van de jaren 1930 tot 1970: een BMW 327 uit 1937, een Chevrolet Bel Air 

Nomad uit 1956, een Austin Healey Sprite MkIII uit 1965 (een auto die deelnam aan 

4 Rally's Monte Carlo en 3 Luik-Rome-Luik) en een Alfa Romeo GT Junior "Bertone" 

uit 1971. 

 

Deze tentoonstelling loopt nog tot september.  

 

  

 

 

 

NIEUWE AUDIOGUIDE APP 

  

Vanaf heden is onze audioguide ook online beschikbaar.   

Door de QR-code te scannen heb je toegang tot heel wat informatie over de 

geschiedenis van de auto en de wagens van het museum.  

  

Je kan het volledige menu beluisteren of op basis van de keypads specifieke 

wagens selecteren. 

De app is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels & Spaans.  

 

 

 



 

Ontmoet onze nieuwe voorzitter:  

Guy Verhofstadt 

 

 

 

  

 

Op 11 mei 2022 werd de fakkel van het 

voorzitterschap in Autoworld overgedragen aan Mr. 

Guy Verhofstadt.  

 

 

Net zoals jullie zijn wij benieuwd naar zijn ambities. 

Hoog tijd dus om een paar van onze vragen op hem 

af te vuren!  
 

 

Waarom heeft u het voorzitterschap van Autoworld aanvaard? 

“Heel eenvoudig: ik ben al jaren bezeten van oldtimers — racen, sleutelen, 

verzamelen, noem maar op — en die passie wil ik graag delen en doorgeven. Dat is 

waar Autoworld voor staat, bovendien op een schitterende locatie in een kant van 

Brussel die steeds aantrekkelijker wordt, dus hier moest ik niet lang over nadenken.” 

 

 

Op welke aspecten wenst u zich toe te spitsen als voorzitter? 

“Een concept als Autoworld blijft er staan, want het product spreekt voor zich. Maar je 

moet het regelmatig opnieuw uitvinden zodat het ook nieuwe groepen en generaties 

aantrekt. Het is een aantrekkingspool voor kenners en liefhebbers, maar met de 

nodige modernisering kunnen we die groepen zeker verder uitbreiden. En ook op het 

educatieve moeten we blijven inzetten. Het blijft toch een beetje een jongensdroom.” 

 

 

We weten uit goede bron dat u een fan bent van Alfa. Welke Alfa is uw favoriet en 

waarom? 

“Mijn eerste liefde is Elva, maar ik kijk inderdaad heel erg uit naar de Alfa Romeo-expo. 

Ik heb veel met Alfa gereden, Alfa 75 vooral, maar over mijn favoriet zou ik moeten 

nadenken. De Giulietta 1600 uit ’64 misschien? Of nee: doe maar de Giulia TZ2!”  

 



 

 

 

WEDSTRIJD 

 

 

Waag uw kans: antwoord correct op onderstaande vragen en misschien wint u 

gratis toegangstickets of andere leuke prijzen: 

  

 

VRAAG 1:  

Welk beroemd automobiellogo sierde een aantal Alfa racewagens in de jaren 

’30? 

 

VRAAG 2 : 

Sarolea kreeg al snel het voorrecht zich hofleverancier te mogen noemen, de 

naam werd dan ook veranderd in “Royal Sarolea” voor bepaalde producten: 

welke?  

 

 

VRAAG 3 : 

De nieuwste aanwinst in het museum is een Rolls Royce Silver Shadow, 

geschonken door de h. Ph. Denys. Welk is zijn bouwjaar? 

 

................................. 

 

1e prijs:  

Overnachting voor 2 personen incl. ontbijt in het Sofitel Brussels Europe hotel  

2e prijs: 

Bon van €100 in onze shop 

3e prijs:  

3 x 2 toegangstickets 

................................. 

 



 

Stuur uw antwoorden via e-mail door naar newsletter@autoworld.be 

Enkel de eerste juiste antwoorden worden beloond. 

 

 

Proficiat aan onze winnaars van april: Jean-Pierre Y., Roger L., Patrick L., Christian 

P. & Patrice M.  

 

 

 

 

NIEUWS VAN ONZE PARTNERS 

  

 

 

BEHVA, partner van Autoworld en een belangrijke bondgenoot van eigenaars en 

clubs van historische voertuigen 

  

Autoworld en BEHVA werken al een lange tijd samen. Om meer te weten te komen 

over de Federatie en het belang van die samenwerking, spraken we met Peeter 

Henning, de CEO van BEHVA.    

 

LEES MEER  
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Op 18 mei verscheen de eerste editie van AutoGids Classics, een nieuw magazine dat 

volledig gewijd is aan alles wat auto’s uit de jaren 70, 80 en 90 zo charmant maakt. 

 

Op 148 weelderige pagina’s keert AutoGids Classics terug naar die drie decennia, 

waarin passie voor auto’s en rijplezier nog geen negatieve bijklank hadden. Daarbij 

richten we onze spotlights bewust op de meer ‘populaire’ modellen, niet zozeer op het 

super-de-luxe-segment dat voor de meeste mensen allang niet meer betaalbaar is. In 

de plaats besteden we aandacht aan de auto’s die ons vroeger aan het dromen zetten, 

toen we als tieners de muren van onze slaapkamer drapeerden met posters die we 

her en der hadden gesprokkeld. 

 

Tests van auto’s van toen, maar ook de herpublicatie van legendarische Gedetailleerde 

Wegtests van vroeger – aangezien dat soort tests al meer dan 40 jaar lang de 

ruggengraat vormt van AutoGids. Daarnaast is er ook plaats voor boeiende portretten 

en interviews met specialisten die soms duizenden uren investeren om een wrak weer 

de luister van weleer te geven. 

Verder vindt u in deze eerste AutoGids Classics ook een unieke reportage over 

modellen die in de loop der jaren onterecht in de vergeethoek zijn terechtgekomen, 

net als een praktische gids voor iedereen die zijn eerste stapjes in de wereld van de 

klassieke auto wil zetten – nuttig opdat de droom niet onverwacht omslaat in een 

nachtmerrie. De moeite waard om te ontdekken dus! 

  

AutoGids Classics – 148 pagina’s – € 9,90  

In de winkel verkrijgbaar sinds 18 mei 2022, of te bestellen via de webshop 

autogids.be/classics  
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Met AutouScout24 is het online kopen en verkopen van auto's nu nog makkelijker en 

persoonlijker met de introductie van een nieuwe gepersonaliseerde homepage. 

Het is nu mogelijk om te zoeken op actuele aanbiedingen of op de verschillende 

modellen van de meest populaire voertuigen. 

Na de eerste zoekopdracht toont AutoScout24 het aanbod dat het beste aansluit bij 

de laatste zoekopdracht. 

Ontdek snel de nieuwe homepage op www.autoscout24.be 

AutoScout24 heeft het grootste aanbod van nieuwe en tweedehands voertuigen in 

België en Europa, met respectievelijk meer dan 85.000 en 1.600.000 voertuigen die 

onmiddellijk beschikbaar zijn. 
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