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75 YEARS FERRARI

CELEBRATING 50 YEARS OF BMW M





Voor de derde maal zal aan de vooravond van InterClassics Classic Car Show Brussels, op 

donderdag 17 november 2022, de Preview Night plaatsvinden. Tijdens deze exclusieve avond dineert 

u tussen automodellen die Ferrari tot de bekendste autofabrikant aller tijden hebben gemaakt. 75 jaar 

Ferrari is het thema van de zevende Classic Car Show Brussels.

De InterClassics Preview Night speelt zich af op het themapaviljoen, waar u op hoog gastronomisch 

niveau kunt genieten tussen een verzameling van historische en moderne Ferrari’s. Speciaal voor 

deze avond zal chef Bart de Pooter een sterrendiner voor u en uw gasten bereiden. Dit alles in een 

schitterende ambiance en met gepast entertainment.

Verras uw relaties en kom genieten van een diner op topniveau omringd door een unieke verzameling 

van klassiekers. Wij zullen zorgen voor een onvergetelijke avond!

Fine dining among 
the hiGhlights of 
75 years Ferrari



Bart De Pooter is een Belgische chef en culinair ondernemer. In 1993 opent hij de deuren 

van zijn eerste restaurant, Pastorale. Tien jaar later worden zijn inzet en passie bekroond 

met een Michelinster, en in 2007 volgt een tweede ster. Het restaurant wordt uitgeroepen 

tot beste groenterestaurant van 2018 en prijkt in de top 100 van La Liste. 

De keuken van Bart wordt gevoed door de smaken, geuren en kleuren van onze seizoenen. 

Met een passie voor gastvrijheid creëert hij gastronomische momenten waar balans en 

puurheid steeds centraal staan. Dit wordt extra in de kijker gezet in 2012, wanneer Bart 

wordt verkozen tot chef van het jaar door Gault&Millau.

Zijn nauwe connectie met de natuur is eigen aan Bart. De groenten voor zijn restaurants 

komen van zijn eigen ecosysteem dat ethische en duurzame landbouw brengt, verspreid 

over 12 hectare grond waar de chef zijn roots liggen: tussen de velden van de Rupel, Nete 

en Schelde.



“ALS CHEF MOET JE JE 
CONSTANT AFVRAGEN 
WAT ER MORGEN 
BETER KAN.”

 BART DE POOTER



Ferrari en autosport zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. De eerste auto’s die het stijgerende paard 

droegen waren immers raceauto’s. Bovendien was het 

de ware passie van oprichter Enzo Ferrari. Toch heeft 

Ferrari de afgelopen zeven en een halve decennia 

enkele van de meest gewilde straatauto’s weten te 

introduceren. Hoe kwam het dat een man die niet 

geïnteresseerd was in het maken van productieauto’s, 

zijn naam aan zo veel van ‘s werelds meest begeerlijke 

sportwagens verbond? 

75 years ferrari
Na de geboorte van zijn zoon Alfredino (Dino) stopte 

Enzo met racen om zich in 1932 te richten op het 

managen van raceteams. Na dit succesvol bedreven 

te hebben stond hij samen met Gioacchino Colombo 

aan de wieg van een legende. Het is geen geheim 

dat het succes in de racerij grotendeels voortkwam 

uit de sublieme V12 die destijds in diverse modellen 

te vinden was. De successen waren groots, 

waaronder de 250 S Vignale in de Mille Miglia tot 

de 250 GTO op Le Mans. In de tweede helft van de 

jaren 70 bereikt de hegemonie haar hoogtepunt: 

Ferrari wordt drie keer wereldkampioen en wint vier 

constructeurstitels in de Formule 1.

De jaren 80 waren een turbulente tijd voor 

Ferrari. Letterlijk én figuurlijk. Het bracht ons 

nieuwe technieken en enkele van de meest 

memorabele Ferrari’s ooit. Turbotechniek en 

carboncomposiet maakten hun opmars. In 1991 

werd Enzo’s opvolger bekend gemaakt, Luca 

di Montezemolo was eveneens in staat om 

topmodel na topmodel te lanceren. Denk aan de 

355, 360, F430, 550 Maranello en het topmodel: 

de Ferrari Enzo. Daarnaast was hij eigenhandig 

verantwoordelijk voor het inluiden van de 

Schumacher periode. Eindelijk domineerde Ferrari 

de Formule 1 zoals nooit te voren.





In 1972 was Robert A. Lutz directielid bij BMW. Als begenadigd verkoper bracht hij het Amerikaanse motto “win 

on Sunday, sell on Monday“ naar Europa. Het pas opgerichte BMW Motorsport kreeg de opdracht dit motto in 

praktijk te brengen. Volgens Lutz is een bedrijf als een mens. “Zolang het gaat sporten, is het fit, goed getraind, vol 

enthousiasme en prestatievermogen.” Gezien het optimisme van de jaren zeventig - alles werd kleurrijker, sneller, 

sportiever - was de timing perfect. De bedrijfsnaam werd later afgeslankt tot BMW M GmbH, sindsdien is een 

legende ontstaan die in de jaren daarna niets van zijn magie heeft verloren.

Volgens InterClassics is er geen betere manier om deze mijlpaal te vieren dan de hoogtepunten uit 50 jaar M 

tentoon te stellen tijdens Classic Car Show Brussels. 

50 jaar BMW M
DER STÄRKSTE BUCHSTABE DER WELT







INSCHRIJVEN bestelkaart
Firmanaam:

Dhr./Mevr.:

Adres:

Telnr.:

E-mail adres:

Hij/zij verklaart kaarten voor InterClassics Brussels Preview Night te bestellen

Hij/zij verklaart partnerships (per 10 personen) voor 
 InterClassics Brussels Preview Night te bestellen

Kaarten InterClassics Brussels Preview Night x € 295,- = € 

Partnerships InterClassics Brussel Preview Night x € 2.800,- = €

Plaats en datum:

Handtekening:

Prijzen zijn exclusief BTW

> Stuur een scan of foto van de ingevulde kaart per mail naar interclassics@mecc.nl

InterClassics Classic Car Show Brussels

T +32 (0)2 880 09 00 

F +31 (0)43 383 83 00

erik.panis@mecc.nl  I  raymond.mingels@mecc.nl  I  reginald.wets@mecc.nl

www.interclassics.events

Wilt u deze exclusieve avond niet missen? Schrijf u dan nu in voor de InterClassics

Brussels Preview Night 2022. U kunt hiervoor contact opnemen met het team van 

InterClassics of gebruik maken van bijgevoegde antwoordkaart. 

Kosten per deelnemer zijn € 295,- (excl. BTW). Daarnaast kunt u zich ook voor een

partnership inschrijven, u betaalt dan € 2.800,- (excl. BTW) voor 10 deelnemers.

Ook andere vormen van partnerships zijn bespreekbaar met het projectteam.

Neem voor meer informatie of om u in te schrijven contact op met:



CULINAIRY PARTNERS

TITLE SPONSOR MAIN SPONSOR

PARTNERS

past   rale





“  RACING CARS ARE NEITHER BEAUTIFUL NOR UGLY.  
THEY BECOME BEAUTIFUL WHEN THEY WIN.”

 ENZO FERRARI

PARTNERSTITLE SPONSOR

MAIN SPONSOR


