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Ford Mustang op het Antwerp Classic Salon
Sint-Agatha-Berchem, 27 februari 2014 – De Ford Mustang viert in 2014 zijn 50ste verjaardag.
Het startschot van de festiviteiten werd eind vorige jaar gegeven met de onthulling van de
nieuwe Mustang, die in Europa voor het eerst aan het grote publiek getoond wordt op het
komende Salon van Genève en vanaf 2015 officieel te koop zal zijn bij ons. Ook op het Antwerp
Classic Salon staat de Mustang extra in de spotlights. ‘The Mustang Garage’ toont er in zes
auto’s een samenvatting van de levensloop van Ford’s meest iconische model. Bovendien kan
je er een selectie van de beste Mustang-reclamespots van de afgelopen 50 jaar bekijken. Het
Antwerp Classic Salon vindt plaats van 28 februari tot 2 maart in Antwerp Expo.
Volgende Mustangs zullen te zien zijn in Antwerpen:
1964 Mustang Convertible
1965 Mustang Coupé
1967 Mustang Fastback
1984 Mustang Convertible 20th Anniversary Edition
2014 Mustang Coupé
Mustang ‘TMG Special’
Meest gewilde oldtimer van Europa
De Mustang werd in 1964 geïntroduceerd en was meteen een hit. Doordat de auto in bijna 3000
films en tv-programma’s over de hele wereld voorkomt, in talloze liedjes wordt genoemd,
meerijdt in parades, als speelgoedmodel wordt verkocht, enz… zijn er wereldwijd veel autofans
die een passie hebben voor de Mustang.
Volgens een onderzoek van AutoScout24 bij meer dan 75.000 gebruikers (uit België,
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje) is de Ford Mustang de meest
gewilde oltimer in Europa. 37% van de Europeanen zou het liefst een Mustang willen als ze een
oldtimer mochten kiezen. Daarmee is het icoon van Ford afgetekend winnaar, voor de BMW M1
(20%) en de Volkswagen Kever (11%).
###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes
automobiles across six continents. With about 181,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit
Company. For more information about Ford and its products worldwide 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 47,000 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 22 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and nine 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.
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Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4.100 employees.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.
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