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DUVAL EN CHEVAILLIER EINDIGEN AAN HET STUUR VAN EEN 

FORD FOCUS WRC KNAP VIERDE TIJDENS DE RALLY VAN 

MONTE-CARLO. 
 

Monaco, 27 januari 2008 - Hun eerste wedstrijd van dit seizoen aan het stuur van een Ford 

Focus WRC van het Stodart-team, hebben onze landgenoten Duval en Chevaillier afgesloten 

met een knalprestatie. Vandaag, op de laatste wedstrijddag, waren ze zelfs de allersnelste 

tijdens vier van de vijf proeven. Hun privé-Focus gehuld in de kleuren van sponsor Structo, 

strandde uiteindelijk op 1,1 seconde van het podium en vormde zo een mooi duo met de 

fabriekswagen in handen van Mikko Hirvonen en Jarmo Lethinen die tweede eindigde. 

 

François Duval en de Ford Focus WRC hebben in het verleden al vaker een opvallend 

tweeterm gevormd. Bij zijn terugkeer achter het stuur van een Focus zat de Belg snel in het 

goede ritme. Nochtans waren de omstandigheden bij aanvang van dit wereldkampioenschap 

2008 allesbehalve ideaal. 

 

«Met Eddy Chevaillier als nieuwe copiloot, verkenden wij voor het eerste proeven waar onze 

rivalen het jaar voordien al kennis mee konden maken», onderlijnt François Duval. «Op de 

vaak erg snelle etappes die soms wemelde van de moeilijkheden zoals gravel en natte of 

gladde plekken, konden we het tempo van de fabrieksrijders aanvankelijk niet bijbenen. 

Gelukkig ligt het rijgedrag van de Focus me en groeide het vertrouwen al snel.» 

 

In geen tijd reden François en Eddy dan ook op een 4
de

 plaats, onder meer dankzij een tweede 

en derde scherpste tijd op de beroemde proeven in de Drôme en Ardèche waar de rally zich 

afspeelde. Op zondag, toen de rally terug richting Monaco trok, werd de wedstrijd verreden 

in de buurt van Nice, op een parcours waar François in het verleden al reed. Dit keer zorgde 

het Belgische team dan ook voor vuurwerk en gaf de toeschouwers waar voor hun geld. Van 

de vijf proeven die dag, goed voor in totaal 69,65 kilometer, schreven Duval en Chevaillier er 
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vier op hun naam en eindigden ze een keer 2
de

. Maar ze hadden dan ook een duidelijk doel 

voor ogen: het podium. 

 

«François en Eddy hebben hun opdracht perfect volbracht», oordeelt Steven Vergalle, grote 

baas van Structo en de man achter dit Belgische team. «Hun auto reed ongehavend over de 

aankomstlijn ondanks de spannende strijd en de talrijke valkuilen in het parcours. En met hun 

vier snelste tijden op zondag hebben ze overduidelijk bewezen dat hun Ford Focus WRC erg 

competitief is.» 

 

Eddy Chevaillier was al even gelukkig: «Ik had niet durven dromen dat mijn samenwerking 

met François van de eerste keer al in zo een mooi resultaat zou uitmonden. Gedurende de 

volledige rally is onze samenwerking verbeterd. We vonden onze referentiepunten en dus 

kijk ik halsreikend uit naar onze volgende race aan het stuur van de Ford Focus WRC.» 

 

En ook François Duval was in de wolken: «We hebben de eerste twee dagen aardig wat tijd 

moeten toegeven, maar wat een afsluitdag! Ik ben bijzonder tevreden dat ik op 70 kilometer 

afstand mijn achterstand van 20 naar 1 seconde hebben kunnen terugbrengen. Dat doet het 

beste verhopen voor het vervolg van ons programma.» 
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