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Merelbeke - België, 29-02-2012 

OOffffiicciiëëllee  mmeeddeeddeelliinngg  

Blijkbaar is er door de berichtgeving van de laatste weken met betrekking tot de 2012 

Swissauto250 cup wat verwarring ontstaan. In de wandelgangen van de kartsport en op het 

internet doen nu verschillende verhalen de ronde welke geen meerwaarde brengen aan onze cup. 

De tijd is rijp om wat duidelijkheid te scheppen ten overstaan van alle deelnemers, teams en 

geïnteresseerden: 

Dit jaar zijn er door ons, RVF NV, in samenspraak met de fabriek 3 organisaties geselecteerd dewelke 

wij ondersteunen onder de vorm van een Swissauto motorgift. Maw, elk van deze organisaties zal op 

het einde van het seizoen een motorblok kunnen schenken aan de kampioen van de Swissauto cup. 

De deelnemingsvoorwaarden vind U op onze homepage: www.swissauto250.eu 

Deze 3 organisaties zijn: 

• Duitsland: http://rheinmainkartcup.de 

• Nederland: http://www.kartingevents.nl 

• België: http://www.gk4kartseries.com/gk4/mededelingen  

 

Voor ons telt zoveel mogelijk motoren verkopen en daarvoor hebben we een meerjaren structuur 

opgezet met elk van deze organisaties. Dat er nu toevallig weinig circuits zijn in de BeNeLux en 

daardoor de twee laatstgenoemde organisaties genoodzaakt in elkaars vaarwater zitten is vervelend, 

maar volgens ons van voorbijgaande aard. Tijdens de voorbije winterperiode zijn er zoveel motoren 

verkocht dat wij een sterk vermoeden hebben dat elke organisatie wel over een mooi startveld zal 

beschikken. 

U zal wel begrijpen dat wij als commerciële zaak en EU importeur van de Swissauto motor in deze 

aangelegenheid neutraal moeten blijven. Wij zijn dan ook niet van plan om een van deze 

organisatoren te bevoordelen en/of te benadelen, noch hebben wij tot op heden met geen enkele 

inrichter een overeenkomst aangaande exclusiviteit met betrekking tot de swissauto250 cup.  

Van onze kant uit gaan wij dus zeker geen rijders of handelaars beïnvloeden bij welke organisatie zij 

moeten of niet moeten deelnemen. Wij zijn van mening dat de rijder en/of handelaar moet gaan waar 

hij of zij zich zelf het beste thuis voelt . Sterker nog; als importeur zijn wij zeer verheugd over de luxe 

te beschikken dat meerdere organisaties ons een platform bieden om met onze producten te racen. 

Vandaar heb ik maar een boodschap aan alle eigenaars van een Swissauto: Koester dit en profiteer 

ervan! 

In de hoop enige klaarheid te hebben gebracht verblijf ik, met sportieve groeten,  

Rollin Vanmeerhaeghe  

Gedelegeerd Bestuurder, RVF NV 


