
 

De inschrijvingen voor de Rally of Bertrix 2023 zijn 
open! 

 

In het hart van de provincie Luxemburg is het nu al een drukte van belang en dat niet 
minst vanwege de komst van de Rally of Bertrix, een nieuwe organisatie van de Royal 
Automobile Club de Spa, tevens organisator van de Legend Boucles @ Bastogne. 
Hiermee maakt een geheel nieuwe regio zijn opwachting in het Kroon-Oil Belgian Rally 
Championship 2023! De wedstrijd is voorzien op zaterdag 10 en zondag 11 juni en deze 
première van de Rally of Bertrix lijkt een groot succes te gaan worden... 

Sinds woensdag 1 maart zijn de inschrijvingen voor de zevende manche van het BRC 2023, 
de vierde van de wedstrijden onder de noemer 'Cup' geopend! Via de officiële website 
www.racspa.be is het nu al mogelijk om uw aanwezigheid aan de start officieel te maken, naar 
welke categorie uw voorkeur ook uitgaat...  

“Zoals we de talrijke regionale teams uit de Legend Boucles @ Bastogne verteld hebben, is er 
mogelijk geen plaats voor iedereen”, verklaart Pierre Delettre namens de R.A.C. Spa. “Er 
zullen in Bertrix 150 wagens aan de start worden toegelaten en logischerwijs zal voorrang 
worden gegeven aan de teams die in één van de categorieën van het Belgian Rally 
Championship (BRC, Junior BRC, Historic BRC, BRC Master Cup, 2WD Trophy) uitkomen. Er 
zal ook een nevenklassement 'Legend Boucles' komen, waarbij de deelnemers volgens de 
gekende categorieën van het evenement in Bastogne ingedeeld worden. Het reglement zal 
minder streng zijn dan dat van het Historic Belgian Rally Championship. De potentiële 
deelnemers wachten dus best niet te lang om zich in te schrijven en dat om zeker te zijn van 
hun plek op de deelnemerslijst...” 

We herhalen graag dat de Rally of Bertrix 2023 een compact formaat zal hebben, met de 
optionele shakedown op vrijdag 9 juni, de verkenningen op zaterdag 10 juni overdag, alvorens 
een eerste lus van drie proeven tegen de chrono wordt afgewerkt. Op zondag 10 juni volgt een 
tweede wedstrijddag met nog twee lussen van drie proeven en de finish is rond het middaguur 
voorzien.  

Het parcours, van de hand van Eric Chapa, zal eigen zijn aan de mooie streek in en om Bertrix 
en zal de liefhebbers van mooie wegen zeker aanspreken.  

De Clio Trophy Belgium, de Moood M-Cup en het Groot Hertogdom Luxemburg Rally 
Championship staan ook op het programma van deze eerste Rally van Bertrix. 

En nu surft u best naar de inschrijvingen... 

 
 

www.racspa.be 

http://www.racspa.be/

