
Geachte Heer Stroobant,  
 
Tijdens het Paasweekend van 22-24 april, wordt de Belgische manche van het WTCC verreden op het 
circuit van Zolder.  
 
Chevrolet, wereldkampioen 2010 zowel bij de constructeurs als, met Yvan Muller, bij de piloten, is de 
belangrijkste favoriet voor het kampioenschap 2011.  
 
Met een dubbele overwinning in de eerste manche van dit wereldkampioenschap, verleden week in 
Curitiba, afficheert Chevrolet duidelijk haar ambities om ook dit seizoen beide titels in huis te houden.  
 
In het jaar dat het 100-jarig bestaan van het merk wordt gevierd, is er niet alleen geen mooier bewijs 
van de sportieve ambities van het merk, het is tevens een eerbewijs aan de stichter van ons merk, Louis 
Chevrolet, zelf een begenadigd autopiloot en kampioen.  
 
Chevrolet wil het niet bij een historische referentie houden, maar wenst diegenen die de geschiedenis 
van ons merk levendig houden ook van nabij bij dit evenement betrekken.  
 
Daarom organiseert Chevrolet een speciaal 'Centennial' programma ter gelegenheid van de WTCC-
manche in Zolder en waarbij Chevrolet veteraneigenaars van dichtbij worden betrokken.  
 
Het hoogtepunt wordt ongetwijfeld de paradetoer met de veteranwagens op het circuit tijdens het 
raceprogramma op zondag. Meer dan 20.000 bezoekers zullen de deelnemende wagens kunnen 
bewonderen.  
 
Het programma omvat verder :  
 
* Exclusieve VIP parking nabij de paddocks voor de deelnemende wagens  
* Toegang tot de Chevrolet hospitality op zaterdag en zondag  
* VIP toegang tot circuit, paddock en Chevrolet tribune  
* Ontmoeting met de Chevrolet piloten  
* BBQ met racing team op zaterdagavond in de Chevrolet hospitality  
* Mogelijkheid om een 'hot lap' te winnen op zaterdagavond  
 
Wij hebben het genoegen uw vereniging uit te nodigen deel te nemen aan dit bijzonder evenement en 5 
representatieve Corvettes - met 2 personen - af te vaardigen naar deze belangrijke Chevrolet 
Centennialviering.  
 
Uiteraard laten wij de zorg om de passende auto's te selecteren over aan uw vereniging zelf.  
 
Mogen wij u vragen ons de gegarandeerde deelname van de vereniging te bevestigen. Van zodra u de 
deelnemers heeft geselecteerd, vragen wij u vriendelijk contact met ons om te nemen teneinde de 
formaliteiten voor toegang tot het circuit en de ontvangst bij Chevrolet te regelen.  
 
Indien er verder nog leden van de vereniging zijn die graag naar de WTCC race komen, zonder 
veteranauto, dan bezorgen wij hen graag toegangskaarten tot het circuit en de exclusieve Chevrolet 
tribune.  
 
Wij kijken er naar uit u en de leden van de vereniging te mogen verwelkomen bij Chevrolet op het 
circuit van Zolder.  
 
Vriendelijke Groeten  
 
Yves De Cauwer 
 
Senior Manager Public Affairs 
Chevrolet Belgium N.V. 


