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Ford Mustang 50 expo in Autoworld 
 
Sint-Agatha-Berchem, 14 oktober 2014 – Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de 
Ford Mustang organiseert het Brusselse automuseum Autoworld van 25 oktober tot 4 november 
een grote Mustang expo. Aan de hand van meer dan 50 Mustangs wordt de geschiedenis van 
het iconische model geschetst. Blikvangers onder de getoonde wagens zijn een originele 
Shelby GT350 Hertz, een officiële remake van ‘Eleonor’ uit ‘Gone in 60 Seconds’ en een 
Mustang Boss 429.  
 
Autoworld koos niet toevallig voor de herfstvakantie om deze expo te organiseren, de Ford 
Mustang spreekt immers bij zowel oud als jong tot de verbeelding. Zo werd hij vorig jaar 
verkozen tot meest populaire oldtimer in Europa en heeft hij door zijn aanwezigheid in de 
muziek- en filmwereld een trouwe schare fans. Voor hen, maar ook voor ‘niet-kenners’ is deze 
Mustang expo een niet te missen kans om het model in al zijn facetten te ontdekken. 
 
Voor elk wat wils 
De expo is opgebouwd rond een aantal thema’s die onlosmakelijk verbonden zijn met de 50-
jarige carrière van de Ford Mustang. Naast een overzicht van de verschillende generaties van 
de Mustang, zijn er onder andere de sportieve uitvoeringen met legendarische namen als 
Shelby, Boss en Mach1 te bewonderen maar ook Mustangs die onder handen genomen zijn 
door Saleen en Roush. Racewagens, ‘restomod’-Mustangs die de originele look behouden 
maar die qua techniek up-to-date zijn gebracht, staan op de expo naast volledig originele 
Coupé-, Fastback- en Convertible- Modellen.  
 
De Mustang speelde ook een rol in heel wat films, vaak zelfs in een hoofdrol. Replica’s van de 
Mustang in enkele van deze glansrollen zijn eveneens te zien op de expo: 
- Bullitt (1968 + 2001 & 2008 Bullitt uitvoeringen) 
- Gone in 60 seconds (Eleanor) 
- Goldfinger (James Bond) 
- Fast & the Furious 
 
 
Praktisch 
Mustang expo: 25 oktober tot 4 november 
Na het einde van de expo blijft een tiental Mustangs tot eind november te zien in Autoworld 
Openingsuren:  
Maandag tot vrijdag: 10u tot 17u 
Weekend 10u tot 18u 
 
Adres: 
Jubelpark 11 
1000 Brussel 
www.autoworld.be 
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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 186,000 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 50,000 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 (13 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 11 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 Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 3.800 employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.  

 
Contact(s): Jo Declercq  Arnaud Henckaerts 
 +32 (2) 482 21 03  +32 (2) 482 21 05 
 Jdecler2@ford.com  Ahenckae@ford.com 

 

 


