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Genk, postdatum. 

N I E U W S F L A S H  J U L I  2 0 2 1  

Beste Ferrarista, 

De Scuderia Ferrari Club-horloges zijn eindelijk allemaal de deur uit. Weliswaar met een jaar vertraging, maar laten we vooral 
niet vergeten dat we uit een annus horribilis komen. Deze  unieke horloges maken deel uit van het welcome kit 2020 en 
kunnen helaas niet bijbesteld worden (we kregen hierover vragen). 

Ondertussen barst de strijd in het F1-kampioenschap in volle hevigheid los. De suprematie van Mercedes heeft een flinke 
deuk gekregen. Red Bull en Max Verstappen zijn op weg om Lewis Hamilton te onttronen. Helaas is de achterstand van het 
Scuderia Ferrari Team nog aanzienlijk groot om een rol van betekenis te spelen. In Maranello gokt men vooral op 2022 met 
de nieuwe spelregels. Zullen ze iets (reglementair) in petto hebben om de concurrentie te overklassen zoals Mercedes 
destijds gedaan heeft met de komst van de hybride-motoren? Maar laten vooral we hopen dat ze dit jaar alsnog een derde 
plaats bemachtigen. Dat zou al een opsteker voor de toekomst kunnen zijn. 

En Scuderia Ferrari Club heeft alvast goede bedoelingen voor de F1-fans. Na de GP van Steiermark kan je ook voor de GP van 
Hongarije tickets kopen aan verminderde prijzen. Misschien straks ook voor de GP van België. Check vooral je mailbox, want 
SFC communiceert tegenwoordig rechtstreeks met haar leden. 

Op zondag 18 juli 2021 houdt een van onze hoofdsponsors – Red Bay Cars – een opendeurdag in haar ateliers. Wij zullen er 
ook zijn, jij toch ook???     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We have the pleasure to invite you on Sunday July 18th with your Ferrari or other sports car in our workshop for a 
pleasant meet & greet. On site you can enjoy a nice chat, a walk around and one or more drinks, offered by Red Bay 

Cars. Please confirm your presence by e-mail or by SMS or Whatsapp message. 

 

http://www.sfcgenk.be/
mailto:scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com
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En volgende datum mag je ook in je agenda noteren: ZONDAG 3 OKTOBER 2021 – HAGELAND RONDRIT 2021. De 

rondrit dat we afgelopen jaar genoodzaakt waren om uit te stellen ten gevolge van de inmiddels gekende redenen. Een 
uitnodiging met de nodige info volgt in de loop van deze maand. 

De afgelopen maanden hadden wij ook een enquête gehouden onder onze leden. Wij wilden eens graag jullie gedachte 
weten. Meer dan de helft van jullie hebben hieraan meegedaan, waarvoor dank. In bijlage vinden jullie het resultaat van dit 
onderzoek met een samenvatting van jullie opmerkingen en de nodige conclusies. 

Tot slot vernemen wij van de IT-afdeling van Scuderia Ferrari Club dat het probleem om je nieuwe lidkaart te registreren op 
de website www.scuderiaferrari.club van de baan zou zijn. En de korting bij online shoppen op de Ferrari Store zou ook terug 
werken. Maar mocht je toch nog problemen ondervinden, laat het ons gerust weten. 

 

Een prettige vakantie, sportieve groeten & sempre FORZA FERRARI !!! 

 

Het Bestuur 

Scuderia Ferrari Club Genk - Belgium 
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