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N I E U W S F L A S H  J U L I  2 0 1 7  

Terwijl u dit leest, bent u misschien toe aan een welverdiende vakantie. Onze bestuursleden sleutelen ondertussen 
verder aan een aantal activiteiten die de volgende maanden zullen plaats vinden. Over het F1-kampioenschap zullen 
we kort zijn: we hebben sterk de indruk dat dit jaar opnieuw “net niet” zal worden. Hopelijk zijn wij mis. De volgende 
GP kan al cruciaal zijn. 

VERDELING LIDKAARTEN 2017 

Ondertussen hebben de meesten van jullie een pakje ontvangen met de nieuwe lidkaarten en Welcome Kit 2017. Wij 
hopen dat u de inhoud weet te appreciëren. Deze zijn exclusief en niet in de reguliere handel te verkrijgen. De leden 
die zich recentelijk hebben ingeschreven (juni/juli) zullen nog enkele weken geduld moeten hebben. Wij zullen u op de 
hoogte houden wanneer uw pakje toekomt. 

TESTDAYS HUNGARORING 1 & 2 AUGUSTUS  

Op 1 en 2 augustus zijn er F1-testritten op het circuit van de Hungaroring nabij Budapest. Wij hebben zopas vernomen 
dat leden van alle Scuderia Ferrari Clubs toegang zullen krijgen tot dit evenement mits het doorgeven van hun 
gegevens voor 23 juli 2017. Mocht u in de omgeving zijn van Budapest en wenst u erbij te zijn, laat het ons asap weten 
met vermelding van de dag en wij zullen uw naam doorgeven aan de betrokkenen. De toegangsbewijzen zijn echter 
beperkt, hou hiermee rekening.  

FERRARI DAYS LE CASTELLET 21 – 23 JULI 

Volgend weekend zijn er de Ferrari Days op het Franse circuit van Le Castellet in het zuiden van Frankrijk. Mits vertoon 
van uw lidkaart 2017 aan het Accreditatiecentrum, zal u toegang krijgen tot het circuit. In bijlage het programma en 
nodige info. 

CARS&COFFEE FRIENDS PEER – 3TH EDITION THEMA FERRARI 

 

Zoals U wellicht weet organiseert CCF Peer de hele zomer lang op 
donderdagavond een oldtimertreffen in het centrum van de 
Noordlimburgse stadje Peer. Ieder week met een ander thema. En na 
het succes van de 2 voorbije edities van voorgaande jaren, is op 
donderdag 3 augustus ’17 het merk van het Steigerend Paardje weer 
aan bod. Dit jaar, hoe kan het anders, in het teken van 70 jaar Ferrari. 
De organisatoren hopen dus om minstens 70 Ferrari’s in Peer te krijgen. 
Hiervoor doen ze ook een beroep op ons. Wij zullen dus ons steentje 
bijdragen om van deze editie de succesvolste ooit te maken. 
Wij nodigen al onze leden uit die in het bezit zijn van een Ferrari om 
samen te komen aan C-Mine in Genk (zie deze link voor de nodige info:  
http://www.c-mine.be/Contact_Info/Routebeschrijving) en 
verwelkomen u en uw partner voor een hapje en een natje op 
donderdag 3 augustus tussen 13h00 en 15h00. Rond 15h00 rijden wij 
“in colonne” naar Peer. Ginder zullen wij worden opgewacht door de 
mensen van CCF Peer. Verder zal onze vereniging in het centrum van 
Peer een Promo-Stand voorzien waar alle leden van Scuderia Ferrari 
Club Genk-Belgium van harte welkom zijn. 
Om praktische reden vragen wij U om uw deelname te bevestigen als U 
aanwezig kunt zijn in Genk. Graag een mailtje. 

http://www.c-mine.be/Contact_Info/Routebeschrijving
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AUTOWORLD BRUSSEL 

 

Naar aanleiding van deze expositie willen wij een gezamenlijk bezoek organiseren voor onze leden. Het Bestuur is van 
plan om samen met u op zaterdag 5 augustus ’17 deze tentoonstelling te gaan bezichtigen. Uiteraard als u nog niet 
bent geweest. Wij stellen voor om af te spreken aan de ingang van het museum omstreeks 11h00. Helaas zijn er geen 
verminderingen voorzien op de prijzen van de inkomkaarten. Alle praktische info vindt u ook op 
http://www.autoworld.be/praktisch 

VIERING 70 JAAR FERRARI IN MARANELLO 

Zoals u ondertussen via meerdere media heeft vernomen zullen de grote festiviteiten in Maranello plaatsvinden van 8 
tem 10 september as. Er zal oa. een veiling zijn van RM Sotheby’s, een rally vanuit verschillende Europese steden met 
als eindbestemming de piste van Fiorano en een unieke Concours d’Elegance op zondag. Helaas zijn al deze 
evenementen voorbehouden aan enkele zeer trouwe klanten van Ferrari of aan zeer hoge deelnamekosten. Uiteraard 
betreuren wij deze werkwijze, maar wij kunnen het ook niet verhelpen. Wij hopen nog steeds dat er voor de fans iets 
uit de bus zal komen tijdens de Finali Mondiali in Mugello eind oktober. Wij zullen u op de hoogte houden hierover. 

17 september 2017 FANDAG 

Dit jaar zal onze traditionele Fandag gehouden worden in de gebouwen van het Abarthmuseum in Lier op zondag 17 
september as. (http://www.abarth-gmr.be/new/). Vanaf de middag verwelkomen wij U en uw partner voor een 
gezellig samen zijn, een bezoekje te brengen aan dit unieke en wondermooie museum van het Schorpioen. En om 
14h00 heeft u ook de mogelijkheid om de GP van Singapore te volgen op groot scherm. Iedereen van harte welkom !!! 

RONDRIT 2017 – THE PRANCING HORSE MEETS DARCO 

Onze jaarlijkse rondrit vindt dit jaar plaats op zondag 24 september ’17. De uitnodigingen en nodige info volgen 
eerstdaags. 

FABRIEKSBEZOEK 2017 

De bezoeken aan de Ferrari-fabrieken werden vastgelegd voor zaterdag 25 november 2017. Onze uitstap start op 
donderdag 23 november en wij komen zondag 26 november terug. Zoals voorgaande jaren kiezen wij voor een 
verplaatsing met vliegtuig en busvervoer ter plaatse. Buiten de Ferrari-fabrieken zullen wij ook nog een ander bekend 
automerk bezoeken van exclusieve wagens. Er wordt momenteel nog gesleuteld aan het programma, maar wij zullen 
trachten om zo spoedig mogelijk de deelnameformulieren en info rond te sturen.  

 

 

http://www.abarth-gmr.be/new/
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PORTADVENTURA PARK 

En wij sluiten deze Nieuwsflash af met een vakantietip. Dit voorjaar is de eerste Europese Ferrari Pretpark opengegaan 
in de omgeving van Salou (Spanje). Bent u nu in de buurt of bent u van plan om ginder op vakantie te gaan, weet dat 
bij vertoon van uw lidkaart 2017 u een korting krijgt op de inkomkaarten. In bijlage vindt u de brochure met de nodige 
info. Alweer een voordeel om lid te zijn van SCUDERIA FERRARI CLUB GENK-BELGIUM.  

E sempre FORZA FERRARI!!!                                  
Het Bestuur 


