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Pers Informatie 
 
Retrorganisation vzw heeft in 1974 naam gemaakt door de motorsport toegankelijk 
te maken voor amateurs. 

Van 1975 tot 1990 telde onze vzw elk jaar meer dan 800 pilootleden, aangetrokken 
door onze 8 jaarlijkse weekends van sprints, endurances, eenzitters, "Citroën 2CV 
Cup" (de echte 2CV, spectaculair, zelfs al hadden ze maar 32pk!). Ook de Eco 
Marathons georganiseerd in het Bois de la Cambre en op het Heizel plateau alvorens 
over te gaan naar velodromes (Rebecq, Rochefort). 

Sinds 1985 organiseert retrorganisation vzw ook ritten voor "Mr. en Mrs. Everyman" 
in de Tunesische Sahara (La Revanche des Nanas, de Renault Express en Twingo 
Raids, Sur les Traces de Citroën,...). 

De Retrorganisatie, die de passie voor het autorijden kent die nog steeds bij velen 
onder ons leeft, heeft in Tunesië een glijcircuit ontwikkeld, naar het voorbeeld van 
de wintercircuits op ijs, in het hoge noorden, en de ijsraces in de Alpen. 

Circuit van glijden in Tunesië ?... 

Ja, want net als het Bonneville Salt Lake (UTAH/USA), heeft Tunesië natuurlijke 
klisgronden: de "chotts"; de bekendste is de "Chott El Jerid", tussen Kebili en 
Toseur/Nefta! 

In 2019 werd er een eerste circuit getrokken; een eerste evenement - de "El Jerid 
Car Trophy" - werd georganiseerd bij wijze van test..., een ontegensprekelijk 
geslaagde ervaring maar die logische evoluties vereist! 

Retrorganisatie heeft daarom een nieuw circuit aangelegd op de Chott El Jerid, op 
enkele kilometers van de stad Kebili (gouvernement Kebili). 

De in 2020 geplande bijeenkomst werd uitgesteld om gezondheidsredenen die we 
gemakkelijk kunnen raden. 

De omstandigheden veranderen en de volgende "Chott Car Trophy" (naam 
aangepast volgens de wensen van de plaatselijke autoriteiten) zal dus plaatsvinden 
op 31 oktober en 1 november 2021 op het circuit van Kebili. 

De Retrorganisatie - die niet voor het eerst het initiatief neemt om deelname in 
ultra-democratische omstandigheden mogelijk te maken - heeft zojuist de 
kenmerken van deze organisatie onthuld die wij hier samenvatten. 
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 De data : 31 oktober en 1 november 2021: de Chott Car Trophy; deelnemers 

reizen vanuit Europa: van 29 oktober tot 5 november 2021. 
 
 Een week reizen, all-inclusive, inclusief vliegtuigen, hotels en... de auto (één 

model, identiek voor elk team)! Vertrek uit Brussel, terugkeer naar Brussel... 
 
 De reis : een mix tussen ontdekkingen (de djebels, de duinen, de 

landschappen, de uitgestrekte horizonten,...) en rijden op een circuit (glad! 
Inwijding en competitie)! 

 
 Het (glijdende) circuit : nieuw, getekend op de... Chott El Jerid; snelheden 

beperkt door... de bochtige baan en het glijden op dit gezouten oppervlak 
(zoals een zoutmeer in de USA). 

 
 Races : volgens de "Rally-cross"-formule zal de wedstrijd de initiatie tot het 

rijden op een gladde baan afsluiten. 
 
 Deelname aan de democratische kosten (door team van 2 personen): 

democratisch! 2500€ verlaagd tot 2200€ bij voorinschrijving (zie info op onze 
website) : bij bestelling van inschrijving, inschrijvingsformulier en voorschot ! 

 
 Volledige (en snelle !) terugbetaling, natuurlijk, als er een annulering is 

vanwege COVID! 
 
 De eersten zullen... de... eersten zijn. Want voor deze nieuwe organisatie zal 

het aantal deelnemers beperkt zijn om de veiligheid, het comfort en de sfeer 
van dit nieuwe initiatief te garanderen! 

 

Foto's zijn beschikbaar voor de pers ! 

Voor nadere informatie: 

www.chottcartrophy.org, 

een organisatie van 

 
retrorganisation@skynet.be 

Tel: +32 475 244 459 
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