
 

 

EEN WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

 

 

 

 

IN DE KIJKER 

 

24H OF LE MANS, 100 YEARS OF RACE HISTORY 

 

  

  

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=723d695e7b&e=bbd0a2b2bb


 

EEN NIET TE MISSEN TENTOONSTELLING TOT 28 MEI 2023 

  

Kom vanaf 1 april de niet te missen tentoonstelling n.a.v. de honderdste 

verjaardag van de 24 uur van Le Mans ontdekken. Een unieke uitnodiging 

om in de wereld van het circuit te duiken alsof u er zelf bij was! Het is een 

gelegenheid om herinneringen op te halen, maar ook om opnieuw de trots 

te voelen dat er Belgische coureurs met een ongeëvenaard talent hebben 

gereden. 

Een vijftiental uitzonderlijke wagens zijn geselecteerd om het 

eeuwfeest van een van de beroemdste uithoudingsraces getrouw te 

herbeleven! Elk van hen deelt een echte herinnering aan de 24 uur van Le 

Mans. Kortom, u zult geen replica's zien op ons circuit! 

Hier zijn enkele van de schoonheden die u in één oogopslag kunt zien. 

  



 

  

 

DE FORD GT40P uit 1966. De Ford zoals te zien in de film "Le Mans 66". Deze 

werd gebruikt om te testen tijdens de beroemde race waarin Ford Ferrari 

onttroonde door de eerste drie plaatsen te veroveren. 

De INALTERA (1976). Doet de naam geen belletje rinkelen? Het was de 

eerste auto die werd gepresenteerd onder de naam van zijn sponsor! Het 

was ook de eerste auto die werd ontworpen en ontwikkeld door Jean 

Rondeau (een Franse coureur en autofabrikant die als enige de 24 uur van 

Le Mans won in zijn eigen creatie). Het was ook in deze Inaltera dat 

Christine Beckers, een van onze Belgische coureurs, in 1977 de "Coupe 

des Dames" won met Lella Lombardi. 

De PEUGEOT 905. Uitgerust met een chassis "made in" Dassault Aviation en 

een motor die dicht aanleunt bij die van de F1, kon hij in 1992 de dubbel in 

de wacht slepen door de 24 uur van Le Mans en het wereldkampioenschap 

te winnen. 

De tentoonstelling over de 24 uur van Le Mans vindt plaats in de nieuwe 

"pop-up" zone, die voor de gelegenheid tot een circuit werd omgetoverd. 



 

 

 

 

THE GREEN KEY LABEL 

 

 

 

Autoworld mocht de afgelopen jaren steeds het 

Green Key label in ontvangst nemen en ook dit jaar 

doen we opnieuw mee voor de verlenging van dit 

label. 

Hiervoor tonen we elk jaar welke (nieuwe) stappen we 

ondernemen om ecologische voetafdruk te 

verkleinen. 

 

Zo heb je misschien al gemerkt dat de spots in het 

museum allemaal vervangen werden door ledspots. 

De Green Key beloont evenementenlocaties die 

bijdragen aan een sociaal en ecologisch duurzame 

samenleving. Dit is precies ons dagelijks 

engagement: van Autoworld een museum voor de 

toekomst maken! 
 

 

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=b1df12b473&e=bbd0a2b2bb


 

 

WANNA BE PART OF THE TEAM? 

 

 

 

Autoworld is op zoek naar een Event Field 

Coordinator. 

 

Ben je geïnteresseerd? Wil je ons team 

versterken en het leven aan 100 km/u 

leiden?  

 

Bekijk de « Job description » en stuur je CV 

met een motivatiebrief 

naar info@autoworld.be   

 

 

 

PAASBRUNCH @ BRASSERIE BAGNOLE 

 

 

 

Op Paaszondag, 9 april, kunt u genieten van 

een bezoek aan het museum en 

een "Special Easter" brunch bereid door 

onze chef-kok Nélia Andrade. 

 

Brunch prijs: 35€ 

(15€ voor jongeren tussen 10 en 18 jaar oud. 

Gratis voor kinderen < 10 jaar oud) 

 

RESERVATIES 

 

 

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=2cee3f59c1&e=bbd0a2b2bb
https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=cd4cd8f16f&e=bbd0a2b2bb
mailto:info@autoworld.be
https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=808b3826e0&e=bbd0a2b2bb


 

PRAKTISCHE INFO 

 

 

U kunt uw tickets rechtstreeks boeken via onderstaande knop. Zo vermijd 

u ook de wachtrij aan het onthaal.  

 

Tickets vanaf 11€. 

 

Het museum is dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en in het weekend tot 18 

uur. 

TICKETS 

 

  

 

https://autoworld.us18.list-manage.com/track/click?u=7c940547f6e60ed68caf0f749&id=875fe13ddb&e=bbd0a2b2bb

