
Vergeet tijdelijk het kanon-, trom- en paardhoeven

mooie uren leven, gewijd aan elegante, historische

In medewerking met Philippe-Charles Organisation

Emmanuel Bacquet, nieuwe directeur van het Slagveld

(directeur van de Cité de l’Automobile van Mulhouse

met een Rallytocht (anderhalf dag) en een Elegantiewedstrijd

De rally is toegankelijk voor alle wagens vanaf 1920

De vertrekken en aankomsten zullen vóór het Bezoekerscentrum

Programma: tochten in het plattenland

regelmatigheidwedstrijden, halten in gekozen kastelen

Op zondagmiddag, na de Rally’s prijsuitdeling begint

Toch moeten we ons herinneren dat ons land meer

telde, met wereldklasse wagens als Minerva, Imperia,

De “1ste Elegantiewedstrijd van Waterloo” zal de aanleiding

die tijdens de hele namiddag zullen defileren en becommentarieerd

Zoals gewoonlijk zullen ook de bemanningsleden

voertuigen.

Tijdens de hele zondag, een “Club’s Village” zal ingericht

automerkclubs de mogelijkheid hebben om hun leden

Wedden dat dit “1st Historisch Waterloo”, georganiseerd

een uitzonderlijk weekend zal zijn voor de oude

bezoekers zijn.

« 1st HISTORISCH WATERLOO
WEEKEND VAN 8 & 9 MAI 2010

BELGIË ZET TRADITIE VOORT MET «
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paardhoeven-geluid. Gedurende een weekend, zal Waterloo haar eerste

collectievoertuigen.

Organisation (organisator van de “Touquet-Paris Plage Historique”),

Slagveld van Waterloo en door oude wagens gepassioneerd

Mulhouse gedurende 8 jaar), organiseert twee uitzonderlijke dagen,

Elegantiewedstrijd (zondag namiddag).

1920 tot degenen uit de jaren 1975.

Bezoekerscentrum plaats nemen.

rond Waterloo, Waals-Brabant en Henegouwen,

kastelen en gulzige pauzen aan de beste tafels van de streek.

begint de elegantiewedstrijd, een bijna vergeten Belgische traditie.

meer dan 200 nationale merken in het begin van de 20ste eeuw

Imperia, FN….

aanleiding geven tot het bewonderen van uitzonderingswagens,

becommentarieerd worden.

ter harte hebben om in harmonie te blijven met hun oude

ingericht worden rond de “Bivouac de l’Empereur”. Zo zullen de

leden te uitnodigen voor een prachtige en zeer elegante dag.

georganiseerd door één van de mooiste historische sites van België,

oude wagens en super cars liefhebbers, dat zij deelnemers of
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HISTORISCH WATERLOO »
WEEKEND VAN 8 & 9 MAI 2010

BELGIË ZET TRADITIE VOORT MET « WAGENS ELEGANTIEWEDSTRIJD »

Slagveld van Waterloo
België



PROGRAMMA VAN HET WEEKEND

Zaterdag 8 & zondag 9 mei 2010: De Historische Rally

Vrijdag 7 mei : ’s avonds: aankomst van de bemanningen

Zaterdag 8 mei : 8u: vertrek van de Rally vanaf het Bezoekerscentrum

’s avonds: maaltijd van de bemanningen in de “Bivouac

Zondag 9 mei : 9u: vertrek van de Rally. ’s middags:

Deelname: 700 € per bemanning (inbegrepen: maaltijden

bewaakte park).

Inschrijving: online op www.waterloo1815.be of bij

Tel.: +33.6.12.78.60.00 / Fax.: +33.3.27.98.05.17 / philippe

Zondag 9 mei 2010: Elegantiewedstrijd

’s morgens : wagententoonstelling in de tuinen rond

Drie categorieën zullen gepresenteerd worden : wagens

15u: wagensdefilé – commentaren en animatie door

doortocht vóór het podium en de jury.

De jury samengesteld door oude voertuigen kundigen

beschikken van een evaluatierooster dat rekening houdt

�De restauratiekwaliteit of de authenticiteit van het

�Haar historische interesse,

�De esthetiek van haar carrosserie,

�De voorstellingkwaliteit of de harmonie tussen het

Gratis deelname voor de wageneigenaars (middagmaaltijd

Inschrijving: online op www.waterloo1815.be of bij

Tel.: +33.6.12.78.60.00 / Fax: +33.3.27.98.05.17 / philippe

Zondag 9 mei: “Merksclub’s Village”

Tijdens de hele dag. Gratis deelname voor de clubs (eerst

Gratis toegang tot de site voor de leden van de ingeschreven

in de tuinen).

PRAKTISCHE INFORMATIE

Slagveld van Waterloo, Route du Lion, 315 – 1410 Waterloo
Tél : +32 2 385 19 12 / Fax : +32 2 385 00 52 / www.waterloo1815.be

TOEGANGSPRIJS

Volwassenen: 8,70 €
Studenten: 6,50 €
Kinderen tussen 7 en 17: 5,50 € - Gratis voor kinderen jonger dan 7 jaar
Groepen: 4,50 € (van tenminste 20 personen)

PRES SERVICE : Patricia RAES (Par Hasard scri)
Tel. : +.32.2.772.34.26 – GSM : +32.476.34.42.04 – mail : patriciaraes@scarlet.be
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Rally

bemanningen aan het Bezoekerscentrum en verificaties

Bezoekerscentrum.

“Bivouac de l’Empereur”.

maaltijd en prijsuitdeling in het Bezoekerscentrum

maaltijden voor twee personen, het hotel en een gesloten

bij Philippe-Charles Organisation

philippe.charles.t@wanadoo.fr

rond het “Panorama” van het Bezoekerscentrum.

wagens vóór 1945, van 1945 tot 1965, en na 1965.

door Didier Lainé (hoofdredacteur van de revue “Rétroviseur”) –

kundigen, automobiel designers en belangrijke persoonlijkheden, zal

houdt met :

het voertuig,

het voertuig en de bemanning.

(middagmaaltijdvan zondag inbegrepen).

bij Philippe-Charles Organisation

philippe.charles.t@wanadoo.fr

(eerst ingeschreven, eerst bediend).

ingeschreven clubs (in de beperking van de beschikbare plaatsen
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Gratis voor kinderen jonger dan 7 jaar

patriciaraes@scarlet.be

Un monument géré et mis en valeur par 

Slagveld van Waterloo
België


