
   

 

BMW M235i Racing Cup – Season 2016 Info 

 
Beste teams, beste piloten, 
 
In 2016 gaat het tweede seizoen van de BMW M235i Racing Cup van start.  Voor deze editie stellen 
we een kalender voor met interessante raceweekends met daarbij de niet te missen traditionele 
afspraak tijdens de 24U van Zolder. 
 
 

I. Kalender 2016 
 
 
Round Datum Event Circuit Race 

PR & Test 24/03 Press & Testday Zolder Presentation & test 
(13.00 – 16.55) 

Round 1 02/04 Trophée des Fagnes Spa-Francorchamps Min. 125 min 

Round 2 09-10/04 Masters Festival Zolder 125 min 

Round 3 29/05 Benelux Open Races Zandvoort (NL) 180 min 

Round 4 11-12/06 Spa Euro Race Spa-Francorchamps 125 min 

Round 5 02-03/07 Syntix Superprix Zolder 125 min 

Round 6 20-21/08 24H Zolder Zolder 24H (1440 min) 

Round 7 08-09/10 American Festival Zolder 125 min 

 
 

We zullen van start gaan met een Pers&Testday in Zolder als generale repetitie voor het nieuwe 

seizoen waarbij jullie je team en piloten kunnen voorstellen.  Tijdens deze dag hebben jullie ook 

uitgebreid de mogelijkheid de 2016 upgrade te testen. 

Deze kalender biedt in het totaal bijna 38u aan raceplezier en meer dan 53u tracktime 

De races van 125 min en 180 min tellen verplicht twee pitstops zodat u ook met een 

teambezetting van 3 piloten kan rijden. 

Naast de publiekstrekker van de 24U Zolder zijn er ook andere toeschouwertoppers in de 

kalender; Het Masters Festival brengt F1 wagens naar Zolder (www.mastershistoricracing.com) en  

tijdens het American Festival hebben wij niet alleen onze eigen finale en Oktoberfest, maar viert ook 

de European Nascar z’n finale in Zolder. 

De BMW M235i Racing Cup is een erkend nationaal RACB-kampioenschap en jullie strijden ook 

mee in het Belcar Endurance kampioenschap in de klasse Belcar 3 

 
 
 
 

http://www.mastershistoricracing.com/


   

 

II. Nieuwigheden 2016 
 

II.1. Pro-Am ranking 

Het debuutseizoen van de BMW M235i Racing Cup heeft het sterke niveau van de competitie 

getoond.  De BMW M235i Racing Cup biedt echter ook de perfecte wagen en wedstrijden voor de 

gentleman-driver. 

Vanaf dit seizoen is er dan ook een aparte ranking voor Pro en Am-rijders.  De specifieke 

toekenningsmodaliteiten van het Pro- en Am-statuut zijn nog in de uitwerkingsfase. 

II.2. Technical upgrade 
 
BMW Motorsport voorziet in 2016 een verplichte upgrade voor de BMW M235i Racing Cup in de 
VLN (Nürburgring), BMW M235i Racing Cup Belgium en de 24 Hour Series. 
 
Deze technische upgrade houdt de volgende onderdelen in: 

- Draagarmen vooras 
- Draagarmen achteras 
- Kofferdeksel + vleugel 
- Remklauwen 6-pistons vooras 
- Cockpit verluchting 

 
Deze upgrades werden uitgebreid getest, met name op Circuit Zolder na afloop van het seizoen 
2015. 
 
U zal een aparte bestelinfo ontvangen van de verschillende onderdelen uit de 2016 upgrade.  Het 
totale upgrade-pakket wordt aan voordelig tarief aangeboden voor de deelnemers aan het 
kampioenschap 2016. 
 

II.3. Benodigde licentie 
 
Internationaal D2 of Nationaal C 
 

II.4. Eén merk, twee kampioenschappen, één sportieve familie 

We hebben het seizoen 2015 afgesloten in de BMW Brand Store in Brussel als één BMW-familie 

samen met de rijders en teams uit het andere nationale BMW kampioenschap, de BMW Clubsport 

Trophy.   

Deze weg slaan we verder in en via de nieuwe website www.bmwracingcups.be die eveneens 

bereikbaar is via www.bmwm235iracingcup.be kunnen fans beide kampioenschappen volgen die 

gezamenlijk de 2016 kalender afwerken. Op deze website dienen jullie de helden te zijn en zal er 

ruimte voorzien worden voor een pagina per team en per rijder. 

 

http://www.bmwracingcups.be/
http://www.bmwm235iracingcup.be/


   

 

 

III. Inschrijving BMW M235i Racing Cup 2016 

 
De inschrijving voor de BMW M235i Racing Cup 2016 bedraagt 12.550€ excl. BTW (6%) 

Dit is een uiterst competitieve gemiddelde prijs van minder dan 340€/wedstrijduur en minder dan 

240€/uur rijtijd. 

Deze inschrijving bevat: 

- Deelnamerechten pers-testdag en 7 wedstrijden kalender BMW M235i Racing Cup 2016 

- RACB kampioenschapsrecht BMW M235i Racing Cup 

- Deelname Belcar kampioenschap 2016 

De upgrade-kit 2016 wordt daarbij aangeboden aan het speciale tarief van 6.150€ excl. BTW (ca. 

1.850€ voordeel)  

Verder ontvangen jullie volgende voordelen: 

Bij inschrijving en overschrijving t.e.m. 31 januari 2016 

- Eén internationale testdag Zolder t.w.v. 550€ incl. BTW 

- 300 entry tickets 24U Zolder t.w.v. 7.500€ incl. BTW 

Bij inschrijving en overschrijving t.e.m. 20 maart 2016 

- 200 entry tickets 24U Zolder 

 

De seizoensinschrijvingen zijn verzekerd van hun startplaats in de 24U Zolder 2016.  Aparte 

inschrijvingen voor de 24U Zolder worden indien nog beschikbaar pas vrijgegeven vanaf 13 juni 

2016. 

Ter info: aparte inschrijvingen per round. 

Press-testday – Zolder – 410€ - Zolder 
Round 1 – Spa-Francorchamps – 1.099€ - BGDC 
Round 2 – Zolder – 1.560€ - Belcar 
Round 3 – Zandvoort – 1.049€ - BGDC 
Round 4 – Spa – 1.560€ - Belcar 
Round 5 – Zolder – 1.560€ - Belcar 
Round 6 – 24H Zolder – 6.135€ - Belcar 
Round 7 – Zolder – 1.560€ - Belcar 
 


