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Startschot Ford Fiesta Sprint Cup België komend weekend
Sint-Agatha-Berchem, 25 juni 2018 – Liefhebbers van bloedstollende duels op het scherp
van de snee komen aan hun trekken in de door V-MAX Racing Management georganiseerde
Ford Fiesta Sprint Cup België. In deze betaalbare raceformule nemen zo goed als standaard
Fords Fiesta ST-line 1.0 EcoBoost 140 pk het tegen elkaar op in korte sprintraces. De eerste
manche vindt dit weekend plaats tijdens de Superprix op het Circuit van Zolder met op zaterdag
de kwalificaties en op zondag de races.
De Ford Fiesta Sprint Cup is een aangename nieuwkomer in het Belgische en Nederlandse
circuitgebeuren en is het perfecte antwoord op de noodzaak van een zeer toegankelijk
sprintkampioenschap in de lage landen. Deze nieuwe Cup richt zich doelbewust op Belgische,
Nederlandse en Luxemburgse jongeren, die vanuit het clubracen of karting willen doorgroeien
en op zoek zijn naar een professionele, competitieve en vooral betaalbare raceklasse. De
democratisch gehouden aankoopprijs van een race-klare Ford Fiesta Sprint Cup, 23.000 euro,
is niet vreemd aan het succes in zowel Nederland als België.
In de Belgische Cup mogen we ons in de voorste linies verwachten aan nieuwe namen, want
naast vaste waarden zoals Martin Leburton, Bert en Stienes Longin, Philippe Huart, Romain
Degeer of Jens Verbesselt, tekenen heel wat jonge debutanten op Circuit Zolder voor hun
eerste prille rondjes in één van de twee sprints van pakweg vijfentwintig minuten. Binnen de
Belgische Cup verdedigen meerdere piloten de kleuren van een Ford-verdeler en op die manier
strijden liefst zeven Ford-verdelers ook nog voor de zege én de punten in het genaamde Ford
Dealer – Team Championship!
Benelux
Meerdere keren deelt de Belgische Cup het race-programma met de Noorderburen, zoals dat
het geval is tijdens de Belgische openingsmanche op Circuit Zolder (30 juni en 1 juli). Enkel
gedurende de Zandvoortse Nord Sea Trophy en het Racing Festival op Spa-Francorchamps
gaat het gehele peloton samen de baan op, wat borg moet staan voor één groot startveld van
zo’n veertig Fiesta’s!
Meer informatie: www.ffscb.be
Kalender:
30 juni & 1 juli: Superprix Zolder
11 augustus: 24 Hours of Zolder
8-9 september: Noordzee Cup Zandvoort
29-30 september: Racing Festival Spa
20-21 oktober: Finale Races Assen
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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 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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