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In de 12de eeuw trok kluizenaar Gerlachus zich terug 
in het Geuldal om er te bidden en regelmatig op 
bedevaart te gaan naar het graf van Servatius van 
Maastricht. Na zijn dood en heiligverklaring werd zijn 
graf een bedevaartoord en werd er een klooster met 
kloosterkerk gebouwd. 

Inmiddels bijna 1000 jaar later dient Château  
St. Gerlach als hotel en restaurant en is het onderdeel 
van de gerenommeerde Relais & Chateaux groep. 
De Amerikaanse president George W. Bush en de 
Rolling Stones waren hier al te gast . De grandeur van 
het kasteel, omgeven met authentieke bijgebouwen, 
uitgestrekte parken, tuinen en wijngaard, vormen op 
18 en 19 juni 2022 het podium van de eerste editie 
van InterClassics Days of Elegance.

InterClassics Days of Elegance streeft ernaar om het 
meest exclusieve auto evenement van Nederland 

te worden. Deelnemers en bezoekers worden 
ondergedompeld in de gastvrijheid van het 
bourgondische zuiden, terwijl ze kunnen genieten 
van de meest unieke automobielen en luxe lifestyle 
producten. Niets wordt aan het toeval overgelaten  
om de presentatie en de kwaliteit van de organisatie  
op het hoogste niveau te positioneren.

Door de samenwerking met onze partners kunnen  
wij een hoogwaardig evenement met internationale 
allure presenteren. In deze brochure lichten wij graag  
de deelname mogelijkheden toe. 

Wij informeren u graag over wat InterClassics Days 
of Elegance u te bieden heeft en kijken uit naar een 
vruchtbare samenwerking!

Erik PanisErik Panis
Manager InterClassics

sumptuous 
southern hills



outline van het

Programma

Zaterdag 18 juni 2022
• Concours of Elegance

• Classic Rally

• GT Rally

• Gala avond - Night of Elegance

• Showcase 'From here till eternity' - Future Classics

• Classic Jewels for sale

• Luxury Market

• Elegant Picnic

• Champagne & Lobsters

Zondag 19 juni 2022
• Concours of Elegance - Prijsuitreiking 

• Showcase 'From here till eternity' - Future Classics

• Classic Jewels for sale

• Luxury Market

• Elegant Picnic 

• Champagne & Lobsters

Concours of eleganceConcours of elegance
Op zaterdag worden de meest exclusieve classic cars 
gepresenteerd en gejureerd bij Château St. Gerlach, met op 
zondag de prijsuitreiking in diverse categorieën door een 
internationaal gerenommeerde jury.

Classic rally & GT rallyClassic rally & GT rally
Sportieve rally met klassieke auto’s en moderne supercars 
op zaterdag. Daarbij wordt een prachtige route gereden 
door o.a. het Nederlandse Heuvelland en de Belgische 
Voerstreek. Ontvangst en de start zijn bij Château 
Neercanne. Onderweg is een gastronomische lunch 
voorzien en aankomst is bij Château St. Gerlach. Afsluiten 
doen we met een aangeklede borrel op het prachtige 
kasteelterras. Deelnemers kunnen ook kiezen voor het 
Days of Elegance weekendarrangement. Een geheel 
ontzorgd weekend met deelname aan Night of Elegance en 
overnachting op St. Gerlach.

gala avond – night of elegancegala avond – night of elegance
Een culinaire VIP night op zaterdagavond in het nieuwe 
panorama paviljoen van Château St. Gerlach waarbij een 
sterren diner wordt geserveerd in een unieke setting.

Showcase 'From here till eternity' -  Showcase 'From here till eternity' -  
Future ClassicsFuture Classics
Presentatie van nieuwe exclusieve automobielen, de 
klassiekers van de toekomst, in de kunsttuin van Château 
St. Gerlach.

classic jewels for saleclassic jewels for sale
Een selectie van gerenommeerde klassieke auto handelaren 
bieden het mooiste uit hun collectie aan.

luxury marketluxury market
Bij Luxury and Quality horen de mooiste en meest 
exclusieve lifestyle producten. Ze worden aangeboden op 
de Luxury Market tijdens Days of Elegance.

Champagne & LobstersChampagne & Lobsters
In samenwerking met Château St. Gerlach kunt u tijdens 
Days of Elegance zuiders culinair genieten in de stijl van het 
evenement... alleen het beste is goed genoeg.

elegant Picnicelegant Picnic
In alle rust genieten van Days of Elegance? Onder de 
bomen in de kasteeltuin is een Picnic Area voorzien. 
De picknickmand voor twee, gevuld met overheerlijke 
producten, doet de rest... 



impressie
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https://www.youtube.com/watch?v=8qOqGCtKOJE
https://www.youtube.com/watch?v=8qOqGCtKOJE


inschrijven

geinteresseerd in deelname?

InterClassics Concours of Elegance

Entry 
all-inclusive
• Deelname InterClassics Concours of Elegance

• Gerenommeerde internationale jury

• Culinaire lunch op zaterdag én zondag

• VIP Parking

• Access VIP Area (Rozentuin)

• 2x toegangskaart Gala-avond 'Night of Elegance'

• 1x overnachting bij Château St. Gerlach incl. ontbijt 
(2-persoonskamer)

€1.495,-  Incl. BTW

https://form.jotform.com/220204458878360


inschrijven

geinteresseerd in deelname?

InterClassics Concours of Elegance

Entry & Gala
• Deelname InterClassics Concours of Elegance

• Gerenommeerde internationale jury

• Culinaire lunch op zaterdag én zondag

• VIP Parking

• Access VIP Area (Rozentuin)

• 2x toegangskaart Gala-avond 'Night of Elegance'

€995,-  Incl.  BTW

https://form.jotform.com/220204458878360


inschrijven

geinteresseerd in deelname?
deelnemen in

5 klassen
Deelnemen aan het InterClassics Concours of Elegance kan in vijf klassen. Inschrijven kan via het inschrijfformulier in deze 
brochure. Het is mogelijk om met één auto in te schrijven in meerdere klassen indien de betreffende auto daarvoor in aanmerking 
komt. Uiteraard is deelname met meerdere automobielen ook mogelijk.

Uw inschrijving is definitief na goedkeuring van onze InterClassics Commissie en na bevestiging van de organisatie. De 
beoordeling van de deelnemende auto’s zal tijdens InterClassics Days of Elegance gebeuren door een gerenommeerde en 
internationale jury.
 
Wij stellen u graag de vijf klassen van het InterClassics Concours of Elegance 2022 voor:

Gentleman’s Thoroughbreds Gentleman’s Thoroughbreds 
(Elegant Sports Cars – period 1950-1980)
De exquise selectie uit een periode van 3 decennia, 
waar wagens qua stijl en vorm nog echt verschillend 
waren. De bolides van de gentleman driver die 
iedereen deed en doet wegdromen naar lang 
vervlogen tijden. De mooie historie en unieke 
verhalen volgen vanzelf.

Untouched & PreservedUntouched & Preserved
(Period until 1960)
“A sensational barnfind”: steeds vaker duiken deze 
verhalen op in de media. Wie droomt er niet van om 
een vergeten parel te ontdekken waarin de tijd deze 
auto’s omgevormd heeft tot iets sacraal. Niet zelden 
zijn de wagens in deze categorie juist mooier 
geworden door de ongestoorde verwering van de 
materialen.
Het mag duidelijk zijn, in deze klasse zijn de best 
beoordeelde automobielen de meest originele die het 
best bewaard zijn gebleven.
 

When Coachwork Becomes ArtWhen Coachwork Becomes Art
(Period until 1960)
Uit de tijd dat een auto-ontwerp nog uit de pen kwam 
en niet uit een computerprogramma. Deze selectie 
laat zien dat de adembenemende koetswerken gerust 
het label “kunst” mogen dragen.
Elegantie en vorm zijn de norm, kwaliteit en “savoir-
faire” bijna ongeëvenaard. Uniek en tijdloos, in deze 
klasse zal elk model iedereen weten te beroeren…  
elk met een apart verhaal.

Racing LegendsRacing Legends
(Period until 1980)
Aangepast, ruw en spartaans! Deze collectie succesvolle 
originele racers zijn ontstaan uit doorgedreven zoektocht 
doorheen de geschiedenis van menig circuits en collecties. 
Super efficiënt om te racen, hebben deze krachtpatsers een 
enorme rol gespeeld in het verbeteren en ontwerpen van 
onze dagelijkse auto’s. Te koesteren en te herbeleven, 
dromen van een rit op een legendarisch circuit mag zeker. In 
deze setting komt de aard van het beest zeker tot zijn recht, 
geduldig wachtend op de volgende race.
 

Future Classics & SupercarsFuture Classics & Supercars
(Period 1980 – present)
Deze auto’s uit een recent verleden, heden en toekomst 
hebben 1 ding gemeen: het betreft hier steeds het pareltje 
aan de kroon, speciaal en elke autoliefhebber verlangt om ze 
zelf te bezitten en te rijden. De collectie is naar waarde 
geschat door originaliteit, zeldzaamheid en exotiek. Stuk 
voor stuk auto’s die niet misstaan voor een Chateau zoals 
Sint-Gerlach.
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https://form.jotform.com/220204458878360


inschrijven

geinteresseerd in deelname?

DATA
Zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022

ORGANISATIE EN CONTACTGEGEVENS
MECC Maastricht B.V.
InterClassics
Postbus 1630
6201 BP Maastricht

T +31 (0)43 383 83 83  
F +31 (0)43 383 83 00

interclassics@mecc.nl
www.interclassics.events

PROJECTTEAM

Erik Panis  
Manager InterClassics
+31 (0)6 20 88 60 94
erik.panis@mecc.nl

OPENINGSTIJDEN
Zaterdag 18 juni van 10 – 18 uur
(InterClassics Night of Elegance  
vanaf 20 uur)

Zondag 19 juni van 10 – 18 uur

LOCATIE
Joseph Corneli Allee 1 
6301 KK Valkenburg, Nederland

Algemene

Informatie

Van links naar rechts: Jeroen Jacobs, Raymond Mingels, 
Marinko Herens, Reginald Wets, Camiel de Hoen en Erik Panis.

https://form.jotform.com/220204458878360
mailto:interclassics%40mecc.nl?subject=
https://interclassics.events/
mailto:erik.panis%40mecc.nl?subject=
https://www.facebook.com/Interclassics/
https://www.youtube.com/channel/UCQDcgexSWdpS8DA9Gcn7C7Q
https://www.instagram.com/interclassics/
https://www.mecc.nl/nl/

