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De Douze Heures de Huy maken deel van de Belgische automobiel erfdeel uit evenals de Liège-Rome-Liège, de Marathon de la Route 
of de Tour de Belgique. Ze waren tussen 1954 en 1969 door de Motor Union van Liège en zijn sectie « Huy » georganiseerd. 

De Koninklijke Automobiel Club van België is de houder van de rechten van die benamingen. Sinds 2010 heeft  de KACB besloten  de 
Douze Heures de Huy te maken herleven in een versie die zo dichtbij als mogelijk is van die oude. 
 
DE ORGANISATOR 
De KACB heeft besloten dat de organisatie aan de « erfgenamen » van die mytische wedstrijd zal toevertrouwen. Dat is dus de «Motor 
Club de Huy» die sinds 2014 de eer heeft die rally van regelmaat voor echt antieke wagens te maken herleven. 
 
De « Douze Heures de Huy » 
De Douze Heures de Huy, georganiseerd van 1954 tot 1969, waren al een rally van regelmaat en alleen doorloopcontrolen per minuut 
waren bestraffend. 
Meer dan vijfenveertig jaar later zijn de Douze Heures de Huy altijd zo selectiel als die van de tijd van Jacky Ickx, Olivier Gendebien, of 
Willy Mairesse. 
Het specifiek karakter van die wedstrijd in vergelijking met andere wedstrijden georganiseerd in Europa, was de feit dat die wedstrijd 
« alleen aan boord », zonder navigator gebeurde. 
 

De "Douze Heures de Huy" 2016. 
 
Vrijdag 13 mei 2016 
Van 17u00 tot 20u00 : administratieve en sportieve nazichten, place verte in Huy. 
 
Zaterdag 14 mei 2016 
Van 08u00 tot 20u00 : verloop van de rally 
Het vertrek, gegeven Avenue des Ardennes in Huy, zal door 3 doorlopen op de Grote Markt worden gevolgd. 
(*de timing moet worden bevestigd) 
 
Plaatsen : het tracé zal de wegen van de Condroz bevoorrechten. 
 
Sportieve aspecten 

• Er zullen 2 categorieën zijn : een voor enige piloten aan boord en een voor bemanningen. 
• De winnaar van de categorie « enig aan boord » zal als winnaar van de Douze Heures de Huy verklaard. 
• Toelaatbare wagens : tot het jaar van constructie 1976 
• De route zal uit een ciruit van -/+ 135 km bestaan. De route zal 3 keer worden afgelegd. 
• Elk circuit zal 10 delen van regelmaat bevatten en +/- 75 tijdinnamen door het systeem « Tripy » 
• CH « zoals eerder» in de cafés 
• Verkenningen : het parcours zal 15 dagen voor de wedstrijd worden gepubliceerd opdat de piloten dat parcours van buiten  

kunnen leren.   
 
Inlichtingen op de website : www.motorclub-huy.be ou www.12h-huy.be  


