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Levering eerste Ford GT in België
Sint-Agatha-Berchem, 13 maart 2018 – De eerste Ford GT voor de Belgische markt is
vandaag geleverd. De Brusselse piloot Loïc Deman nam de sleutels van zijn wagen in
ontvangst bij FordStore Vanspringel in Waver. Deman bestelde zijn Ford GT met een
hemelsblauw koetswerk en plant een look die de Gulf-livrei van de Le Mans-winnende 1969
Ford GT40 ‘Nummer 6’ van Jacky Ickx moet benaderen. Ickx zelf heeft de kersverse eigenaar
beloofd de wagen te signeren.
Loïc Deman is een fan van de originele GT40 en ook eigenaar van de vorige generatie Ford GT
die in 2005 op de markt kwam. Dat hij zich kandidaat stelde voor de aankoop van een nieuwe
Ford GT is dan ook geen toeval. Zijn uitgebreide wagencollectie van historische wagen omvat
onder meer een Ford Thunderbird uit 1955 en een 1980 Tyrrell 010 F1 met Ford Cosworth V8
waarmee hij regelmatig deelneemt aan historic races. Deman heeft op dit moment nog geen
meter met de Ford GT gereden maar eens ingeschreven wil hij volop genieten van de wagen.
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de legendarische 1-2-3 overwinning van de
Ford GT40 tijdens de 24 uren van Le Mans in 1966 onthulde Ford in 2016 de nieuwe Ford GT,
die meteen ook zijn klasse won in de etmaalrace. Als ultieme verpersoonlijking van het ‘Ford
Performance’-DNA krijgt hij tijdens het Autosalon van Brussel een centrale plaats op de Fordstand. Met de tot de verbeelding sprekende lijnen van zijn volledig in carbonvezel opgetrokken
koetswerk en zijn 655 pk sterke 3.5 liter V6 twinturbo EcoBoost heeft hij alles om het te
schoppen tot droom van iedereen die houdt van exclusieve wagens.
###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures,
markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides
financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification,
autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 202,000 people worldwide. For more
information regarding Ford, its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 54,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.
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