PRESS RELEASE

1ste Euro Racing Show Brussels
Drie pijlers van het sportseizoen 2006 !
Het is het verhaal van een trio organisatoren die geloofden in de stand van de sterren,
maar vooral in het succes van hard en goed werken! Nadat ze hun eerste sporen verdienden in Aarlen, pakten Francis Detaille, Pierre Neuberg en Pascal Giets, het triumviraat
van het Luxemburgse bedrijf Pole Position, de zaken grondig aan in het Groothertogdom
om de Racing Show van Luxemburg te laten uitgroeien tot een van de referenties in zijn
domein op Europees vlak. Het verschil in vergelijking met andere beurzen gewijd aan
gemotoriseerde sporten? De ongebreidelde passie, professionaliteit op alle vlakken en een
rijkelijk gevuld adresboekje dankzij de jarenlange ervaring...
Omdat Luxemburg voor lange tijd op het goede spoor zit, kwam Pole Position op het idee
om een nieuwe uitdaging aan te gaan... Waarom niet een Racing Show die naam waardig
organiseren in Brussel, de hoofdstad van Europa? Een ideaal geprogrammeerd evenement
eind maart, zodat organisatoren, teams, piloten en andere betrokkenen hun plannen,
ambities en bolides kunnen op gepaste wijze kunnen onthullen... De Euro Racing Show
Brussels was geboren. De droom wordt realiteit in het weekend van 24, 25 en 26 maart in
Brussels Expo...

Niet te missen
Voor de allereerste editie waren er heel wat vraagtekens... maar ondertussen staat vast dat
het een prestigieus evenement van hoge kwaliteit zal worden. Het is nog te vroeg om een
volledige lijst van officiële voorstellingen op te sommen, want er wordt nog druk onderhandeld. In elk geval zullen pers en publiek op vrijdag 24 maart verwend worden met een
uitzonderlijke dag, gekruid met heel wat «Premières»...
Als bewijs van het belang van het evenement, heeft de Royal Automobile Club of Belgium
zich verbonden aan deze 1ste Euro Racing Show Brussels. De federatie zal een ambitieuze
stand opbouwen met communicatie op 4 verschillende thema’s. Vanzelfsprekend in de
eerste plaats de sport, met de officiële verdeling van de kalenders, sportreglementen en
andere informatie over de wijze waarop men kan debuteren in de autosport, de stages, de
vergunningen, enz. De Proximus 24 Hours of Spa, een internationale topwedstrijd, zal in
de kijker gezet worden, net als karting, een discipline die de ideale springplank is voor
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toekomstige kampioenen. Tot slot zal de RACB, die in de eerste plaats een club is, zijn argumenten uitspelen om nieuwe leden of Race Fans te overtuigen. Wanneer een nationale
federatie zich engageert in een nieuw evenement, dan moet men dit toch serieus nemen.

Gisteren, vandaag, morgen...
Dankzij Toyota Belgium, dat dit jaar zijn 40ste verjaardag in België viert, zal de rijke historie van de autosport een belangrijke plaats in nemen in Brussel. De Japanse constructeur
heeft altijd geschitterd op internationaal niveau en de Belgische invoerder wil die hoogtepunten in herinnering brengen met een wagen die telkens symbool stond voor een decennium. F1, Wereldkampioenschap Rally, 24 Uren van Spa, maar ook de 24 Uren van Le Mans,
absolute pareltjes...
Het seizoen 2006 wordt perfect geïllustreerd door Renault. Zo is er de Mégane Trophy
«Racing for Belgium» waarmee Jan Heylen enkele maanden geleden kampioen werd, de
Formula Renault 3.5 van het Belgische team KTR van Prosper en Kurt Mollekens, de Formule Renault 1.6 die in België ingezet wordt om jong talent te ontdekken, zonder de nieuwe
Clio Cup, de referentie van morgen, te vergeten...
Een gelijkaardig initiatief zullen we zien bij Ford, natuurlijk met de Focus WRC, maar ook
met de Fiesta Super 1600 en de Fiesta Sporting Trophy die jongeren de kans zal geven om
zich in de kijker te rijden in de rallysport...
Op twee wielen zal het team Zone Rouge van Michel Nickmans te gast zijn, met de voorstelling van de twee laureaten van de nu al beroemde Endurance Bike Academy. Amper
enkele uren na de finale op het Bugatti-circuit in Le Mans, zullen de piloten hun indrukken komen vertellen, alvorens de 24 Uren van Le Mans, de Bol d’Or en races op Zolder en
Assen aan te vatten. Kortom, een druk programma...

Vraag het programma
Het mythische circuit van Francorchamps is wereldwijd bekend, maar België telt nog heel
wat andere omlopen die hun programma voor 2006 officieel zullen voorstellen in Brussel.
Te beginnen met Zolder, dat het kader zal vormen voor de eerste manche van het Wereldkampioenschap Motorcross (MX Flanders Grand Prix), de openingsrace van de World
Series by Renault en later op het seizoen het Wereldkampioenschap Endurance Moto, het
Europees kampioenschap truckracen (Q8 Truck Grand Prix), zonder natuurlijk de Belcar en
de prestigieuze 24 Uren van Zolder te vergeten.
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Precies tijdens het laatste weekend van maart zullen de werken aan het circuit van Zolder
voltooid zijn, zodat de promotoren van het circuit een new look en nog veiligere piste
zullen voorstellen...
Chimay trekt dan weer de nostalgische kaart met de voorstelling van de 7de Historycar en
de 13de Trofee voor Klassieke Moto’s. In het midden van de zomer zal het spectaculaire
Toyo Tires King of Europe Drag Racing en Drift combineren. Een unieke afspraak in zijn
genre, met vermogen, snelheid, driften en heftige emoties als ingrediënten...
Tot slot zal ook de kartpiste van Genk van de partij zijn om bezoekers gelukkig te maken.
De bezoekers aan de Euro Racing Show Brussels zullen immers toegangskaarten ontvangen om het Kampioenschap van Europa Karting bij te wonen. Dat is nog niet alles, want
dankzij de promotoren van de Belgische competitie en preparateur GKS, zullen er pilotenstages van een dag met een supersnelle tweetakt kart te winnen zijn!

Eregenodigde: Zwitserland
Pole Position heeft de gewoonte om bolides te verenigen rond een bepaald thema. Voor
de eerste jaargang van de Euro Racing Show Brussels, staan prestige en exclusiviteit op het
menu, met een overzicht van de geschiedenis van het Zwitserse team Sauber, dat ondertussen is overgenomen door BMW. Niet minder dan 6 Formule 1’s zullen het parcours van
Peter Sauber en de zijnen in de koninginnenklasse illustreren. Een krachttoer die ongetwijfeld naar waarde geschat zal worden door de liefhebbers...
Aan deze spectaculaire, maar nog voorlopige affiche, worden nog een hele reeks animaties op het centrale podium gekoppeld, net als op diverse stands. Interviews, voorstellingen, shows, demonstraties, de Euro Racing Sho Brussels zal het voorbeeld volgen van zijn
Luxemburgse naamgenoot: een alles behalve statische expositie !
Kortom, blokkeer nu al het weekend van 24, 25 en 26 maart in je agenda. Een historisch
moment waarop Brussel terug «The Place to Be» zal worden voor de gemotoriseerde sporten...
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Praktische informatie
Euro Racing Show Brussels
24, 25 & 26 maart 2006
Brussels Expo
Openingsuren :
Vrijdag 24 maart van 13h00 tot 21h00
Zaterdag 25 maart van 10h00 tot 20h00
Zondag 26 maart van 10h00 tot 19h00
Inkom :
Volwassenen: 12 euro
Jongeren van 10 tot 18 jaar: 10 euro
Kinderen jonger dan 10 jaar: gratis !
Organisatie :
Pole Position s.a.
Route d’Arlon, 14, L-8410 Steinfort (Groothertogdom Luxemburg)
Tel : +352 23 62 31 98
Fax : +352 23 62 31 99
info@euro-racing-show.com
www.euro-racing-show.com

Foto’s in hoge resolutie kunnen gedownload worden via de website www.euro-racingshow.com, onder de rubriek Pers.
Dit persbericht en de komende berichten zullen eveneens downloadbaar zijn volgens dezelfde procedure.
De accreditatieaanvragen kunnen vanaf heden via hetzelfde internetadres ingediend worden.
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