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Wereldrecordpoging: 1001 Ford Mustangs


Wereldrecordpoging: een parade van minstens 1001 Ford Mustangs, zaterdag 7 september
op de testbanen van Ford Lommel Proving Ground



Het huidige record staat op 960 en werd op 3 december 2017 gevestigd in Toluca, Mexico.
En een nieuwe recordpoging is gepland midden april in de VS, ter gelegenheid van de 55ste
verjaardag van de Mustang



België gaat een stap verder met ook een choreografie van die meer dan 1000 Mustangs

Sint-Agatha-Berchem, 27 maart 2019 – Vijf jaar na de introductie van de nieuwe generatie
Mustang in Europa en dus ook 55 jaar na de geboorte van de Ford Mustang in 1964 is het tijd
voor een stevig verjaardagsfeestje in de vorm van een wereldrecordpoging. Een parade van
minstens 1001 Ford Mustangs, dat is het doel van de wereldrecordpoging die op zaterdag 7
september plaats vindt op de testbanen van Ford Lommel Proving Ground.
Het huidige record staat op 960 en werd op 3 december 2017 gevestigd in Toluca, Mexico.
Midden april 2019 wordt in de VS een nieuwe recordpoging ondernomen ter gelegenheid van
de 55ste verjaardag van de Mustang. Trouw aan zijn ‘Go Further’ credo gaat Ford in België nog
iets verder: een parade van méér dan 1000 Ford Mustangs maar ook een choreografie van
diezelfde 1000 Mustangs.
De Ford Mustang is in de BeLux bijzonder populair, relatief gezien worden er meer Mustangs
verkocht dan in eender welke andere Europese markt. Geen beter land dus dan België om deze
recordpoging te organiseren! Bovendien beschikt ons land over de ideale locatie om zo’n grote
massa voertuigen te kunnen ontvangen: Ford Lommel Proving Ground, de testterreinen waar
alle voor Europa bestemde Ford-voertuigen qua duurzaamheid, technologie en rijdynamiek op
punt gezet worden.
Alle eigenaars van een Ford Mustang van eender welke generatie tussen 1964 en 2019 worden
uitgenodigd om gratis deel te nemen met hun wagen op 7 september.
Ze kunnen zich inschrijven op www.mustang1001.be.
En voor alle Ford Mustang liefhebbers is er op 13&14 april eerst nog “Mustang Fever 2019” bij
The Mustang Garage, Schaapsweg 4, Heusden-Zolder.
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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 199,000 people worldwide. For more information regarding Ford, its products and Ford
Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual
markets and employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately
67,000 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 eight 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 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
approximately 400 employees.
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