
  
 

 De Legend Boucles @ Bastogne 2023 vindt plaats 
op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 februari 

  
Belofte maakt schuld... Nadat de Royal Automobile Club de Spa, nadat de 
organisatoren van de Legend Boucles @ Bastogne, recent een categorie Classic 65 - 
met verplichte rolkooi  - in plaats van de gebruikelijke Classic 60 hebben ingevoerd, 
hebben ze nu de data van de editie van 2023 bevestigd. De editie 2023 vindt op vrijdag 
3, zaterdag 4 en zondag 5 februari plaats, met de langverwachte terugkeer naar de 
Place McAuliffe...  
 
“De onderhandelingen duurden niet lang, want het eerste weekend van februari bleek de 
ideale datum voor de Legend Boucles @ Bastogne 2023”, aldus Pierre Delettre namens de 
R.A.C. Spa. “Er is geen directe concurrentie met andere grote historische evenementen, 
noch met het WRC. Dat maakt dat wij makkelijker een aantrekkelijk deelnemersveld zullen 
bijeenkrijgen. De eerste contacten zijn al gelegd en het ene of het andere goede nieuws zal 
ongetwijfeld worden aangekondigd tijdens onze traditionele persconferentie in het najaar, die 
ons elk jaar de gelegenheid biedt om de sfeer te schetsen, de balans op te maken van de 
nieuwigheden, maar ook om een stad te huldigen die het evenement op haar grondgebied 
organiseert. Dus alle lichten staan op groen...” 
 
Voor deze editie 2023 keert de Legend Boucles @ Bastogne terug naar de traditionele 
omgeving van de Place McAuliffe, in het hart van de stad Bastogne. Het doel is natuurlijk om 
de populaire ambiance van vrijdag weer te krijgen, met de parade van alle wagens die de 
start nemen en dat in de belangrijkste straat van Bastogne. 
 
De overgang van de categorie Classic 60 naar de categorie Classic 65, met een hogere 
gemiddelde snelheid en meer veiligheidsmaatregelen (verplichte rolkooi) werd door de 
deelnemers en de waarnemers zeer goed ontvangen. Laten we niet vergeten dat in het 
kader van het Racing Festival, een andere organisatie van de Royal Automobile Club de 
Spa, tijdens het weekend van 15 en 16 oktober op het Circuit de Spa-Francorchamps een 
technische voorcontrole zal worden georganiseerd. Meer informatie daarover volgt.  
 
Voor degenen die wensen deel te nemen aan de Legend Boucles @ Bastogne 2023 met een 
auto die zo goed als standaard is, herhalen we dat de categorie Classic 50, die zich richt op 
regelmatigheid met een gemiddelde snelheid van 50 km/u maximum, niet de verplichte 
aanwezigheid van een rolkooi voorziet. Al blijft het wel aanbevolen...  
 
Laten we ondertussen wachten tot het eerste weekend van februari 2023 om de naam te 
ontdekken van de opvolger van Stéphane Lefebvre op het palmares van de winterklassieker 
in het hartje van de prachtige provincie Luxemburg.   
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