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Ford GT40 – Le Mans ’69 Revival 

Sint-Agatha-Berchem, 15 mei 2019 – In 2019 viert Ford de overwinning van de Ford GT40 in de 
24 uren van Le Mans van 1969. Die overwinning - met Jacky Ickx in een onvergetelijke hoofdrol - is 
zo legendarisch dat Ford vijftig jaar later hulde wil brengen aan dat heroïsche moment. Dat gebeurt 
niet alleen met een gooi van de nieuwe Ford GT naar de overwinning in de 24 uren van Le Mans in 
juni, maar ook met een nooit geziene Revival op het circuit van Spa-Francorchamps in september.  

Ford doet daar tijdens de Spa Six Hours op zondag 29 september de start en finish van de race van 
toen herleven met niet minder dan 50 Ford GT’s en GT40’s van de drie generaties! De start en de 
aankomst van de oorspronkelijke race wordt daarbij in scène gezet, met de Ford GT40 ‘Nummer 6’ 
in Gulf-livrei die als laatste vertrekt en enkele rondes later als eerste aankomt. Een niet te missen 
spektakel! 
 
Legendarische start 
 
In de autosportwereld heb je mooie overwinningen en je hebt legendarische overwinningen die in 
ieders geheugen gegrift staan. Tot die laatste categorie behoort de overwinning van de Ford GT40 
in de 24 uren van Le Mans in 1969 met aan het stuur Jacky Ickx en Jackie Oliver. Niet enkel de 
overwinning zelf, ook de manier waarop ze behaald werd, spreekt tot de verbeelding.  
 
Midden de jaren ’60 van de vorige eeuw ontwikkelde Ford de GT40 met als doel de concurrentie de 
grond in te boren in de 24 uren van Le Mans, een sportieve wraakactie naar een niet nader 
genoemd sportwagenmerk uit Maranello dat Ford bij overnamegesprekken eerder dat decennium 
tegen de borst stootte. Na de overwinning in de legendarische etmaalrace op het Circuit de la Sarthe 
op zijn naam geschreven te hebben in 1966, 1967 én 1968, leek Ford met zijn GT40 onklopbaar.  
 
In 1969 leek de race van bij de start echter verloren. Uit onvrede met de ronduit gevaarlijke 
startprocedure van de etmaalrace, weigerde Jacky Ickx deel te nemen aan de kenmerkende ‘Le 
Mans start’. Daarbij moesten piloten met gevaar voor eigen leven over de startgrid naar hun auto 
lopen alvorens te kunnen vertrekken. Daarbij werd door veel piloten een loopje genomen met de 
veiligheidsregels rond het gebruik van gordels, wat meermaals tot gevaarlijke situaties geleid had.  
 
Legendarische overwinning 
 
Jacky Ickx pleitte eerder al voor het afschaffen van de Le Mans-start maar ving bot bij de 
organisatoren van de etmaalrace. Uit protest wandelde hij bij de start van de race rustig naar zijn 
Ford GT40, gespte zich veilig vast in zijn race-harnas en vertrok als allerlaatste van het veld.  
 
De opmerkelijke actie van Jacky Ickx oogstte heel wat bewondering en vestigde de aandacht op het 
probleem van de Le Mans start. Maar omdat Ickx met zijn Ford GT40 – serienummer 1075, dezelfde 
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wagen die het voorgaande jaar de 24 uur van Le Mans won - als laatste vertrok, keek hij aan tegen 
een hele reeks inhaalmanoeuvres over het lange circuit. Een overwinning leek dan ook veraf. En 
toch reed hij na 24 uur racen als eerste over de eindmeet, zij het met amper 120 meter voorsprong 
op de wagen die als tweede finishte. Hij oogstte heel wat respect en bezorgde de Ford GT40 
daarmee de vierde overwinning op rij.   
 
Spa 6 Hours  
 
Vijftig jaar na datum behoort de overwinning in 1969 nog altijd tot een van de meest legendarische 
hoogtepunten van de 24 uren van Le Mans. Een revival van dat moment is dan ook op zijn plaats.  
 
De samenwerking met de Spa Six Hours kwam er niet toevallig. Vincent Collard van Roadbook, 
organisator van het evenement voor historische racewagens: “Met de Spa Six Hours die we jaarlijks 
naar het Circuit van Spa-Francorchamps brengen, willen we de luisterrijke geschiedenis van de 
motorsport doen herleven. Toen we hoorden dat Ford de overwinning van de Ford GT40 in de 24 
uren van Le Mans van 1969 wilde doen herleven, was ik meteen enthousiast. Tijdens ons 
evenement nemen immers niet minder dan 20 Ford GT40’s deel, een teken van de impact die het 
model gehad heeft op de motorsportgeschiedenis.” 
 
Tijdens de Spa Six Hours laten de racelegendes van weleer opnieuw hun motoren brullen en nemen 
ze het tegen elkaar op in verschillende raceklasses. Endurance cars, pre-war sportscars, historic 
F1’s, pre-1966 touring cars, … allen strijden ze op het scherp van de snee zoals in hun gloriedagen. 
Een spektakel om niet te vergeten! 
 
Afspraak op 29 september op het circuit van Spa-Francorchamps! 

 
### 

 

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 196,000 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 49,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 
63,000 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 23 manufacturing 
facilities (16 wholly owned or consolidated joint venture facilities and seven 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 390 employees.  
 
 

Contact:  
Jo Declercq 
Directeur Communications & Public Affairs Ford Belgium - Tel 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
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