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Beste vriend van de autosport, 
 
Als je ervan houdt te zinderen van spanning langs het circuit , tijdens 

een klassementsrit of zelfs bij het zien van beelden van de FORMULE 1, en je hebt een passie voor mooie 
auto’s en « opgefokte » motoren van je favorieten, waarom zou je dan niet onze 150 standcommissarissen 
komen vervoegen, die tijdens alle wedstrijden in ZOLDER, FRANCORCHAMPS, METTET, CROIX EN TERNOIS, 
LE MANS,... werkzaam zijn ? 

Het is onze taak de reglementen te laten naleven in de zone van de 
stands, de startgrids van de wedstrijden voor te bereiden en in te staan voor de veiligheid in de pitlane. 

Door onze positie en ons werk staan wij in direct contact met alle 
piloten en hun team-managers. Onze verantwoordelijkheid is nog groter tijdens de 24 UREN VAN 
FRANCORCHAMPS of van ZOLDER, maar je hoeft niet bang te zijn, wij werken in groepsverband en dat zal 
je toelaten overal te komen, zowel in de paddocks als aan de zijkant van de piste. 

Wij zijn vrijwilligers, maar toch ontvangen wij vergoedingen (gratis 
toegang voor de persoon die je vergezelt, gratis parkeergelegenheid op een goede plaats, dekking door 
een verzekering...) en officieel zijn wij leden van K.A.C.B.  

Als je 18 jaar geworden bent en je hebt belangstelling, wetend dat je 
niet tijdens alle wedstrijden (zowel Belgische als Franse en Duitse) hoeft te « werken » en dat je slechts 
hoeft te komen tijdens de weekends dat je vrij bent ( men heeft dikwijls reeds vanaf vrijdag 
commissarissen nodig) is het voldoende je personalia te sturen naar onze nationale secretaris, Thierry 
JACOBS , Georges de LOMBAERDESTRAAT, 16 te 1140 EVERE. Hij zal  contact met je opnemen om het 
administratieve dossier te vervolledigen. 

In de hoop je weldra te mogen ontmoeten, zenden wij je, beste vriend 
van de autosport, onze sportieve groeten. 

 
       De Secretaris N.C.S.C. 
       Thierry JACOBS 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Ik ondergetekende ............................................................ 
 
geboren te ................................................................ op ............................................. 
 
verblijvend ........................................................................................... te ........................................................ 
 
Nr telefoon : ........................................................... Nr telefoon Bureel : .................................................. 
 
wenst de ploeg van de standcommissarissen te vervoegen. 
 
DATUM : ...................................................................... HANDTEKENING :  
 
 
 


