Persbericht

Van 5 mei tot 1 juli 2018
Autoworld - Brussel

« in the spotlight »

The Belgians at Le Mans
De geschiedenis van de Belgen in de grootste wedstrijd van de wereld gaat terug tot 1923, het jaar van de
eerste editie. 101 piloten en 296 deelnames zorgden voor 12 algemene overwinningen, 24
podiumplaatsen, 48 klasseoverwinningen en één Damesbeker. Een rijke oogst, zoveel is zeker! Swaters,
Beurlys, Bianchi, Frère, Gendebien, Mairesse, Rouselle en Dubois speelden een hoofdrol in de eerste gele
armada. De tweede golf deed het daarom niet minder goed. We denken aan piloten zoals Ickx, Boutsen,
Dieudonné, van de Poele, Duez, De Drijver, Witmeur, Libert, “Christine”, Regout en vele anderen.
Autoworld zet – met de steun van de Belgische sectie van de Automobiel club van het westen – de Belgen
van LeMans in de spotlight om eer te betonen door hun wagens te tonen aan het publiek. We kunnen alvast
volgende auto’s aankondigen: Peugeot 905, Argo-Porsche, een Porsche 934, een Shelby 350GT, Simca
Abarth 1300, Ford GT40, Tank Chenard & Walker, Mazda 787 B Le Mans 1991 (De enige Japanse auto
die ooit gewonnen heeft in LeMans), Inaltera-Rondeau, Rondeau "Belga", Toyota 94C-V, DB HBR5 , en
zelfs een Renault 4CV.
Bijzondere aandacht zal gaan naar één van de grote Belgische piloten Lucien Bianchi, om de 50ste
verjaardag van zijn overwinning in LeMans 1968, vergezeld door Ricardo Rodriguez met een Ford GT40, te
vieren.
Een collectie van miniaturen (1/43) van een aantal auto’s van de Belgen in LeMans zullen het geheel af
maken.
De expositie van “The Belgians at LeMans” is gebasseerd op het boek van Lucien Beckers “101 Belgians –
Les Belges aux 24 Heures du Mans” die zal verschijnen aux éditions Tesacoda in mei 2018.

Praktische informatie:
Autoworld - Esplanade van het Jubelpark – 1000 Brussel
Iedere dag open - zelfs op maandag - van 10.00 u tot 17.00 u (zaterdag en zondag tot 18:00u)
De toegangsprijs voor het museum bedraagt: € 10/ volwassene - € 8/ senior – € 7/ student - € 4/kind van 612 jaar - gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar
Info: www.autoworld.be of +32.2.736.41.65 – en Facebook fanpage
Persdienst:
Patricia Raes – press@autoworld.be
Tel.: 02/772.34.26 - Gsm: 0476/34.42.04

