
Tongerlo

Hingene

Arenberg Trophy
4de editie

Zaterdag 11 september 2021 

Meer info over het huis van Arenberg op  www.arenbergfoundation.eu

De Arenberg Trophy is een oldtimer rally
onder de bescherming van Z.D.H. de hertog
van Arenberg en Aarschot.

Er wordt een parcours afgelegd dat kastelen
en gebieden verbindt die toebehoorden aan
het huis van Arenberg of aan andere Europese
adellijke families. De rally is gericht op
oldtimer liefhebbers met een levendige
belangstelling voor geschiedenis en actualiteit.

Er kan zowel met oldtimer wagens als met
oldtimer motorfietsen worden deelgenomen.

De winnaar van de opgave neemt de
felbegeerde Arenberg Trophy mee naar huis.

Zaterdag 11 september

Samenkomst: 08u30 
Abdij van Tongerlo
Abdijstraat 40, 2260 Westerlo
Startschot om 09u00 door de hertog van 
Arenberg

Stopplaats 1: 10u30 – 11u30
Kasteel d’Ursel (Hingene)

Stopplaats 2: 12u15 – 14u30
Prosperpolder en Emmadorp
Ontvangst door de Hertogelijke Heemkundige 
kring van Beveren

Stopplaats 3: 18u00 – 19u30

Abdij van Tongerlo
Geleid bezoek aan de abdij en het Da Vinci 
museum

Diner: 19u30 - …
Restaurant Torenhof Tongerlo
Uitreiking van de Arenberg Trophy

Prosperpolder

Vorselaar

200 km

Emmadorp

B. Ridderbosch, Gezicht op de nieuwe Arenbergpolder vanaf de Doelpolder, 1785



U neemt deel als bestuurder of als passagier van een oldtimer 

wagen/motorfiets. 

Inbegrepen in de deelnameprijs: 

Uitgebreid picknickpakket met ontbijt en lunch. 

Geleid bezoek aan de abdij en het Da Vinci museum te Tongerlo. 

Drie gangenmenu in restaurant Torenhof.

4de editie Arenberg Trophy
Met als thema “De Arenbergs en de polders”

Opzet

Parcours

Trophy

Deelnemen

De Arenbergstichting en The Drones 

Club of Belgium bundelen hun krachten 
voor deze originele rally.

De abdij van Tongerlo is de startplaats. We doorkruisen de provincie 

Antwerpen en houden halt aan het kasteel d’Ursel. De volgende en langere halte 

is Prosperpolder waar we ontvangen worden door de Heemkundige Kring van 
Beveren. We bezoeken eveneens het nabijgelegen Emmadorp en vernemen er 

meer over over de geschiedenis van de hertogen van Arenberg die tussen 1680 
en 1907 de polders op de Linkerscheldeoever hebben aangelegd. 

We rijden vervolgens over Vorselaar terug naar Tongerlo en bezoeken er de 

abdij en het Da Vinci museum. 
We sluiten af met een diner in het vlakbij gelegen restaurant Torenhof.

Het roadbook vermeldt de geschikte picknickplaatsen op het parcours.

Bij de start krijgen de    

deelnemers een opgave om 

onderweg op te lossen. De winnaar 
ontvangt de Trophy uit de handen 

van de hertog van Arenberg.

Het aantal deelnememers van editie wordt beperkt tot 50.

Inschrijven kan tot 30 augustus 2021 door storting van € 105 p.p. 
op rekening IBAN BE61 7330 0742 8917 - The Drones Club of Belgium - met vermelding van Arenberg Trophy 4 en uw wagentype.   

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Melden van uw inschrijving of nog vragen: mail naar drones.club@telenet.be


