
 

 

SUPERCARS 2... KLAAR VOOR DE START! 
  

 

Dacht je dat je alles al wel gezien had? Dan bewijzen wij je graag het tegendeel! 

Onze grote eindejaarsexpo Supercars 2 heeft misschien wel dezelfde naam als de expo 

van vorig jaar, maar deze editie is allesbehalve een remake. We verwelkomen maar 

liefst 50 andere bijzondere bolides in ons museum! 

Zet je schrap voor een expo vol verrassingen met een bonte mix van historische en 

moderne wagens, waaronder modellen die toegelaten zijn op de openbare weg en 

hun racevarianten.   

En daaronder zijn er enkele zeldzame vogels ... Graag bedanken wij  de privé-

verzamelaars en de internationale musea die hun unieke stukken aan ons hebben 

uitgeleend. Mede dankzij hun, zijn er op deze expo buitengewone wagens te 

bewonderen die nog nooit eerder tentoongesteld werden. Ze staan te glimmen op een 

unieke locatie en in een sprekend, origineel decor dat je zeker zal je verbazen! 

Zet de twee Nocturnes van 9 december en van 2 januari alvast in je agenda. Er staat 

ook een fotowedstrijd op het programma. Ook aan animatie is er geen gebrek: geef 

plankgas in een van de twee simulatoren die we tijdens de kerstvakantie op de expo 

zullen opstellen! 

Waarop wacht je nog? Breng ons snel een bezoekje! 



 

 

MEER DAN 50 BUITENGEWONE AUTO'S 

  

 

Na het enorme succes van de eerste editie van de expo Supercar Story vorig jaar (met 

meer dan 65.000 bezoekers!) is Supercars 2 nog adembenemender. 

In de verschillende museumzones ontdek je niet alleen historische supercars, maar 

ook een mooie selectie sportberlines uit de jaren 80, prototypes en racewagens 

samen met hun op de openbare weg toegelaten varianten. 

Je leest het goed: veel racewagens hebben een versie met een bijzondere 

homologatie.   

Naast de zeer strenge reglementen die voor wedstrijden gelden, zijn er een aantal 

pareltjes op vier wielen die met een bijzondere goedkeuring op de openbare weg 

mogen rondrijden.  Een voorbeeld? We kunnen er meerdere opsommen!  Zo zijn er 

de BMW M1 in een Procar- en een roadversie, de Lamborghini Supertrofeo en de 

roadversie enzovoort. 

Er is ook een platform dat alle schijnwerpers op Ferrari richt ter ere van de 75e 

verjaardag van het merk, en een ander dat gewijd is aan Super Sedans. Wie herinnert 

zich de eerste versie nog van de Audi RS2 of de Lancia Thema Ferrari 8.32? 

Als het over sportwagens met een indrukwekkend palmares gaat, mogen deze twee niet 

ontbreken. 

  

  

 

  

 

 

ZELDZAME VOGELS GESPOT !  
  



 

Heb je er al ooit van gedroomd om een Mercedes C111 in het echt te zien? Het 

prototype dat de Gullwing moest vervangen, maar dat uiteindelijk nooit werd 

geproduceerd?  Dankzij het Mercedes-museum in Stuttgart prijkt dit model tijdelijk 

bij ons in Autoworld.  En wat dacht je van de Porsche 935 Baby-sportwagen uit de 

jaren 70 (bestuurd door Jacky Ickx) en zijn zusje, de 935-2019 die vijf decennia later 

op dezelfde basis werd gebouwd, zij aan zij in ons museum? Ook deze twee wagens 

komen rechtstreeks uit Stuttgart, maar dan uit het Porsche-museum. 

Misschien spot je zelfs de vermaarde De Tomaso Deauville en Citroën SM Opera? 

Mag het wat recenter?  Mis dan zeker de Touring Superleggera Aero 3 uit 2020 niet, of 

de Aston Martin Speedster en de Kimera Evo 037. 

 

Dankzij privé-verzamelaars en onze partners laten we je wegdromen voor (bijna) alle 

actuele en verdwenen merken met Supercars uit Duitsland (Audi, BMW, Mercedes, 

Opel, Porsche), de Verenigde Staten (Chevrolet, Ford), het Verenigd Koninkrijk (Aston 

Martin, Bentley, TVR), Frankrijk (Citroën), Italië (Dallara, De Tomaso, Ferrari, Kimera, 

Lamborghini, Maserati, Touring Superleggera) en Japan (Nissan). 

  

De lijst is lang en we willen zeker niet alle verrassingen nu al verklappen. 

Kom ze zelf ontdekken!  

 

  

 

  



 

 

EEN DRIEDIMENSIONEEL DECOR 

  

  

 

Voor de allereerste keer vullen we voor de scènes van de expo de ruimte van onze 

mezzanine tot in de hoogte!. 

De auto's staan op vijf gekleurde lopers die als parallelle wegen door de expo lopen, 

maar dan met onregelmatige hoogteverschillen en een toppunt op 9 meter hoogte. 

Dit decor is van de hand van Pierre Vesters. 

 



 

 

Vandaag, vrijdag 9 december en maandag 2 januari organiseren we onze Nocturnes 

tot 22.00 uur. Een gezellige afterworksfeer, een dj, een champagnebar ... Met andere 

woorden: de ideale gelegenheid om de museumexpo's onder betoverende verlichting 

te bewonderen!  Op 9 december lanceren we onze Autoworld Photo Contest. Let op: 

op 2 januari opent het museum pas om 18.00 uur.  

 

 

UW BUSINESSDRINK TIJDENS SUPERCARS 2 

 

Kom het jaar samen met je collega's in schoonheid afsluiten bij Autoworld. Met een 

glaasje bubbels erbij ziet de schitterende expo Supercars 2 er nog magischer uit! Kies 

uit twee formules: Road of Race. Bij het pakket horen een rondleiding, een 

minireceptie in het hart van de expo en champagne met of zonder hapjes. 

  



 

 

 

 

ANIMATIE TIJDENS DE VAKANTIE 

  

 

 

Van 24 december tot en met 8 

januari staan er in ons museum twee 

simulatoren waarin je jezelf achter het 

stuur van verschillende F1-bolides 

waagt. 100 % adrenaline, 0 % risico! 

Voor de jonge kinderen is er een iets 

minder spannende, maar minstens even 

leuke activiteit: zij kunnen hun talent 

laten zien op onze kleurprenten.  

  
 

 



  

  

 

 

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE VOOR KERST? 

BEZOEK ONZE SHOP! 
  



  

 

 

Tijdens de feestperiode is onze shop de ideale plek om een cadeau te vinden waarmee 

je het hart van iedere autofan sneller doet slaan.  

We verkopen er producten en gadgets van verschillende automerken, een ruime 

collectie boeken over de autowereld en natuurlijk ook alle miniaturen van Bburago. 

En ook aan de kinderen hebben we gedacht, met een mooi 

assortiment puzzels, knuffels, pullbackauto's en tal van andere soorten speelgoed ... 

Breng onze shop dus zeker een bezoekje wanneer je het museum verlaat.  

 

 

KOOP JE TICKETS ONLINE 

 

 

 

Geen zin om aan te schuiven aan de kassa? Dan raden we je aan je tickets online te 

kopen via www.autoworld.be.  Daar kun je je 'time slot' kiezen: het moment dat jou het 

best past om het museum te bezoeken. 

 

 

 

NIEUWS VAN ONZE PARTNERS 

  

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=0aec28c169&e=f5b3e1f712


 

  

 

  

AutoScout24 heeft het grootste aanbod van nieuwe en tweedehands voertuigen in 

België en Europa, met respectievelijk meer dan 97.000 en 1.700.000 voertuigen die 

onmiddellijk beschikbaar zijn. 

Porsche, Ferrari, Maserati, BMW, Lamborghini, Audi en nog veel andere merken. Vind 

ze allemaal op het AutoScout24 platform met meer dan 34.000 supercars in heel 

Europa.  

Wacht niet langer en doe uzelf een plezier via de grootste selectie van voertuigen 

online beschikbaar op www.autoscout24.be 

 

 

Interclassics 

 

Op donderdag 12 tot en met zondag 15 januari 2023 is MECC Maastricht zoals 

vanouds het middelpunt voor oldtimerliefhebbers in de Benelux. De beurs is na twee 

jaar van afwezigheid terug! Meer dan 800 oldtimers, youngtimers en supercars staan 

geëxposeerd op 35.000 m2 beursvloer. Deze editie is er speciale aandacht voor de 

Formule 1 historie van Circuit Zandvoort. Met het centrale thema “Dutch Grand Prix 

Classics” presenteert InterClassics F1 auto’s van 1950 tot nu. Daarbij kan de 

kampioensauto van Max Verstappen – de Red Bull RB16B - uiteraard niet ontbreken. 

Deze auto’s zijn beschikbaar gesteld door diverse internationale musea en 

privéverzamelaars.  

  

Klik hier voor meer info of bestel nu je tickets met vroegboekkorting! 

  

  

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=5618c1feb2&e=f5b3e1f712
https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=28802188b8&e=f5b3e1f712
https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=7e3e3ba2e0&e=f5b3e1f712


 

 

AutoGids 

 

Autosalon bij AutoGids en Le Moniteur Automobile 

  

  

 

 

Bij AutoGids en Le Moniteur Automobile 

keren rond de jaarwisseling natuurlijk de 

bekende salonnummers terug, zeker nu 

er in januari in Brussels Expo ook weer 

een echt autosalon wordt 

georganiseerd. De drie dikke edities 

verschijnen op 21 december 2022 en 4 

en 13 januari 2023. Met het al even 

traditionele merkenoverzicht, alle 

praktische info over het salon, tips voor 

wie straks weer aan een nieuwe auto toe 

is en daarnaast natuurlijk ook weer een 

heleboel tests en andere verhalen. 

 

  
 

 

Vanaf 15 december ligt ook de nieuwste editie van de Koopwijzer/Guide d’Achat in de 

winkel, het meest complete marktoverzicht dat je in België kan vinden. 

 

 

AGENDA 2022 - 2023 

  



  

 

 

WEDSTRIJD  

 

 

 

Waag je kans om fantastische prijzen te winnen door de volgende 

vragen correct te beantwoorden:  
  

 

Vraag 1: 

In de expositie is de legendarische Porsche RS iedereen kent ondertussen de naam van de 

beruchte achterspoiler de ‘ducktail’. De nog extremere variant van deze wagen, de RSR was ook 

uitegrust met een indrukwekkende achterspoiler, deze spoiler kreeg ook de naam van een dier, 

welke naam kreeg die spoiler? 

A.Eagle Tail 

B. Goose tail 

C. Whale tail 

 

 

Vraag 2: 

Hoe komt het dat de De Tomaso Deauville hetzelfde chassis heeft als de Maserati Quattroporte III? 

 

 

Vraag 3 : 

In de expositie kan je de Mercedes C111 terugvinden, het eerste prototype van deze wagen zag 



 

deind de jaren 60’s het levenslicht. Met deze wagens - die helaas echte nooit in productie kwam - 

werden een aantal records behaald.  

Welk snelheidsrecord behaalde de laatse versie van deze wagen in 1979? 

A. 403km/h 

B. 322 km/h 

C. 295 km/h 

  

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

Enkel de eerste ontvangen antwoorden winnen een prijs.  
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