
  

  

 

EEN NAJAAR OM IN TE KADEREN NA EEN 

BLOEDHETE ZOMER 

De zomer 2022 zal de geschiedenis ingaan als één van de droogste ooit voor ons land, 

ondanks de soms tropische toestanden was het een topzomer voor Autoworld. 

De expositie Alfa Romeo Storico en de Saroleo tentoonstelling in combinatie met 

talrijke leuke (kids)activiteiten werden bijzonder gesmaakt door ons bezoekers… met 

meer dan 35.000 bezoekers sneuvelde alweer een record! 

  

Met veel enthousiasme laten we onze najaarsprogramma op jullie los, volgens het 

safe the best for last-principe… 

Volgens velen misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende merk ter 

wereld, Ferrari, viert haar 75ste verjaardag.  

Autoworld brengt van september tot december hulde aan deze legende aan de hand 

van 20 exclusieve wagens die bepalend waren voor de uitstraling van het merk 

doorheen haar geschiedenis. 

Tip voor dit weekend, op zondag 25 september vindt de ‘Cars & coffee special 

Ferrari’ plaats, op vertoon van je eigendomsbewijs van je oldtimer of youngtimer 

biedt Autoworld je een plaats voor de ingang van het museum en een gratis koffie 

aan! 

Ook de Ferrari Club Belgio tekent present! 

  

 In december is het naar jaarlijkse traditie opnieuw tijd voor de grootse 

eindejaarstentoonstelling, na het succes van ‘Supercars Story’ eind vorig jaar kon een 

opvolger niet uitblijven! 

"Supercars 2 - Road vs Race Edition" , wat mag je verwachten?  Een line-up met meer 



 

dan vijftig uitzonderlijke supercars met deze keer ook pure race- en circuitwagens en 

waarbij de brug wordt gelegd naar de legendarische homologatiespecials uit het 

verleden. 

  

U merkt het we leggen de lat opnieuw hoog om jullie, ook de komende maanden, te 

voorzien van een overdosis autoplezier!  

  

Veel plezier bij het lezen van deze newsletter en tot binnenkort! 

Tot snel in Autoworld!  

 

Sebastien de Baere 

Algemeen Directeur Autoworld 

 

 

75 ANNI DI FERRARI 
 

IN THE SPOTLIGHT AT AUTOWORLD      23.09.2022 - 04.12.2022 

  

 
 

Ferrari, waarschijnlijk het meest beroemde en legendarische sportwagenmerk ter wereld, 

viert dit jaar zijn 75e verjaardag.  

 

Autoworld stelt daarom gedurende meer dan twee maanden een twintigtal uitzonderlijke 

Ferrari's tentoon. De « crème de la crème » van het merk ! Elk van hen heeft 

een bijzonder verhaal. Ze zijn historisch bijzonder, werden slechts in een heel klein aantal 

exemplaren geproduceerd, dienden ooit een bekende autocoureur of waren eigendom 



 

van een beroemdheid ...  Zo kunnen we onder andere volgende Ferrari’s 

bewonderen : de Dino 206 (voorheen Clapton), de unieke Daytona Michelotti, de 195 

Inter Ghia, de 500 Superfast (van Peter Sellers), de 250 GT Spider LWB, de 308GTS en 

nog veel meer... 

  

LEES MEER  

 

 

 

ZONDAG 25 SEPT : CARS & COFFEE 

  

  

Wij nodigen graag alle oldtimers (van minstens 25 jaar) uit  op zondag 25 september 

2022 van 10u00 tot 14u00 voor een Cars & Coffee op de Esplanade voor het museum. 

 

Naar aanleiding van de expositie ‘Ferrari 75 Years’ worden de eerste rijen die dag 

voorbehouden voor Ferrari’s. 

Bovendien verwachten we rond de middag de 'Ferrari Club Belgio' met een vijftigtal 

wagens. 

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=e694b9c675&e=bbd0a2b2bb


 

Wij kijken er alvast naar uit jullie talrijk te mogen ontvangen met een koffie ! 

 

 

AUTOWORLD STELT VOOR 'SUPERCARS - 

ROAD VS RACE' 
 

MAJOR EXHIBITION AT AUTOWORLD      10.12.2022 - 29.01.2023 



  

December en januari staan in Autoworld traditioneel garant voor autoplezier van de 

bovenste plank! 

Na het gigantische succes (meer dan 65.000 bezoekers) van de eerste editie van de 

tentoonstelling ‘Supercar Story’ is het eindelijk tijd voor ‘Part 2’, Supercars Road VS Race 

Edition 

Dit jaar worden nl de racevarianten van de supercars toegevoegd aan het geheel.  

Denk aan de vele homolagtiespecials, Dankzij de strikte regels van het racen zijn deze 



 

wonderen op vier wielen – soms – ook op de openbare weg te zien als homologatie-

specials, voorbeelden genoeg de BMW M1 Procar, iets minder elegant maar daarom niet 

minder spectaculair, de Pymouth Superbird maar ook de ‘Strassenversion’ van de Porsche 

GT1 en zo kunnen we nog even doorgaan.  Ook pure racewagens met palmares zullen niet 

op het appel ontbreken, denk maar aan de Mercedes AMG GT3 die deze zomer de 24h op 

zijn palmares mocht schrijven of de BMW M4 DTM waarmee onze landgenoot Maxime 

Martin in 2016 furore maakte op de Nürburgring. 

Je mag een mix verwachten van historische en moderne straatlegale wagens en 

hun race afgeleiden, het geheel uiteraard verpakt in de unieke setting van het museum 

Autoworld dat huist in het prachtige historische gebouw gelegen in het Brussels Jubelpark. 

De expo start op 9 december en loopt tem 29 januari ‘23 

  

LEES MEER  

 

 

 

UITZONDERLIJKE SLUITINGEN 

  

Indien je Autoworld in het najaar wenst te bezoeken moet je rekening houden 

met een paar sluitingsdagen:  

- woensdag 28 september 2022 

- van maandag 17 tot en met dinsdag 18 oktober 2022 

 

Hou er dus rekening mee dat je je bezoek aan Autoworld voor of na die 

sluitingsdagen plant. 

 

 

Zoute Grand Prix  

 

Van 6 tot 9 oktober 2022 vindt de Zoute 

Grand Prix Week in Knokke-Heist plaats. 

Naast de Zoute Rally vind je er ook de 

Zoute Sale by Bonhams, kan je deelnemen 

aan de Zoute GT Tour, kan je het Prado 

Zoute bezoeken en kan je auto's 

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=11f68fbc19&e=bbd0a2b2bb


 

bewonderen met de Zoute Concours 

d'Elégance by EY.  

 

Onze eigenste curator Leo Van 

Hoorick zetelt mee in de jury van deze 

Concours d'Elégance !  

World Forum for Motor Museums 

 

De WFFMM biedt een internationaal 

forum voor ontmoetingen en 

uitwisselingen van kennis met mensen die 

een passie delen voor het 

automobielerfgoed, waarbij een mondiaal 

perspectief wordt geboden op de 

vraagstukken en uitdagingen waarmee 

automusea overal ter wereld worden 

geconfronteerd. 

 

Een van de gastsprekers is onze 

algemeen directeur Sebastien de Baere!  

 

  

 

 

AUTOWORLD & INTERCLASSICS - 

BEIDE GEPASSIONEERD DOOR DE OLDTIMER 

  

Sinds meer dan een jaar bundelen Autoworld en Interclassics hun krachten in 

een partnership waarover beide even enthousiast zijn. 

  

Sébastien de Baere ken je waarschijnlijk al: hij waakt al bijna 12 jaar over de toekomst van 

het museum. Maar heb je al kennisgemaakt met de directeur van InterClassics?  Erik Panis 



 

werkt al 17 jaar bij het evenementenbedrijf. Eerst was hij actief bij de Classic Car Show in 

Maastricht en daarna ook in ons land, al sinds de eerste Brusselse editie van het 

evenement in 2015. "InterClassics Maastricht heeft het altijd uitstekend gedaan", legt Erik 

Panis uit, "maar wat ruimte betreft, zaten we er vrij krap.  Daarom gingen we op zoek naar een 

andere plek waar we een groter, internationaler publiek konden verwelkomen.  Brussel bleek de 

ideale locatie te zijn. Voor de eerste editie huurden we twee hallen in Brussels Expo, maar de 

show was zo'n onmiddellijke hit dat we vanaf het jaar erna vier hallen nodig hadden.  Dit jaar 

staan we op ongeveer 45.000 m² in de grote hal 5 en de hallen 6, 7 en 9, waar we in totaal zo'n 

duizend oldtimers kunnen zetten." 

  

LEES MEER  

 

  

 

 

AUTOWORLD ON THE ROAD 

  

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=ed0855a1dd&e=bbd0a2b2bb


 

  

 

Ferrari 250 GT Buano 

@ Antwerp 

Concours D'Elegance 

11 sept 2022 

Alpine A211 with Le Mans history 

@ Basque Classic Cars 

Concours D'Elegance  

9-11 sept 2022 

 

 

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.  

 



  

 

 

THE CARS IN A BOX 

  

 

 
 

 

Ferrari 365 GTB 4 Daytona 1973 

Ferrari 308 GTSi 1980 

 

 



 

WEDSTRIJD 

 

 

Post een foto van uw favoriete wagen van de expo 'Ferrari 75 anni'  op instagram en 

tag hierin  autoworld_brussels. 

Stuur ons een printscreen op het mailadres newsletter@autoworld.be en win één 

van onderstaande prijzen!  

 

1e prijs: 

VIP Overnachting voor 2 personen incl. ontbijt in het Sofitel Brussels Europe Hotel en 

een uitnodiging op de opening van onze grote eindejaarsexpositie 'Supercars 2 - 

Race & Road' 

 

2e prijs: 

Bon van €100 in onze shop 

 

3e prijs: 

Een Silverpass  

 

 

Bekendmaking van de winnaars op 5 dec 2022 
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