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Ford en RACB zoeken opnieuw Rally talent in 2008 en bouwen verder op 

2007 
 

27 november 2007 – De Ford RACB Rally Contest in februari 2007 was zo succesvol dat 

beide partners besloten opnieuw samen te werken in 2008. Zowel in het zoeken naar 

nieuw talent als in de opvolging van de winnaar van 2007.  

 
In 2006 lanceerde Ford de Ford Fiesta Sporting Trophy, in België, in een aantal andere 

Europese landen, en in het wereldkampioenschap rally. Een formule die werd ontwikkeld in 

nauwe samenwerking met M-Sport, met als hoogste prioriteit om een wagen met de beste 

mogelijke kwaliteit/prijs verhouding voor te stellen aan jongeren die hun eerste stappen willen 

zetten in de rally sport.  

 

In 2007 ging Ford België in samenwerking met de RACB nog een stap verder. Onder de 

naam Ford RACB Rally Contest, gingen beide partners de challenge aan om jong talent de 

zoeken onder jongens en meisjes tussen 18 en 23, ongeacht of ze reeds ervaring hadden in de 

autosport of niet. Via enkele praktische proeven waaraan alle kandidaten dienden deel te 

nemen werden 20 finalisten geselecteerd die een reeks veeleisende testen moesten ondergaan: 

een TV interview, fysieke en psychologische testen, een theoretische examen en praktische 

rijproeven. Zij werden hierbij gevolgd door professionele piloten en copiloten die de opdracht 

kregen hen streng te beoordelen.  

 
Anthony Martin, toen 22 jaar oud, kwam als winnaar uit de Ford RACB Rally Contest 2007 

en kon met de steun van Ford en RACB deelnemen aan de Ford Fiesta Sporting Trophy 2007. 

En de tests van de Contest bleken een zeer goede waardemeter aangezien de 2007 winnaar en 

zijn copiloot Eric Borguet al van bij het begin van de FFST meestreden voor de 

overwinnning. Een tweede plaats in de allereerste rally van het seizoen, een eerste plaats in de 

tweede rally (Wallonie), nog een tweede overwinning in de Haspengouw rally en tenslotte de 

tweede plaats in het eindklassement van 2007, met hetzelfde puntentotaal als de uiteindelijke 

winnaar.   

 

Het succes van de Contest-formule en de oproep van veel enthousiaste jongeren moedigde 

Ford en de RACB ertoe aan om door te gaan. Vandaar dat beide partners beslisten om een 

tweede editie te lanceren en de Ford RACB Rally Contest 2008 van start te laten gaan op 

zaterdag 23 februari 2008. Wie interesse heeft om deel te nemen aan de Ford RACB Rally 

Contest 2008 vindt alle informatie en inschrijvingsmodaliteiten op de websites van de Ford 

Fiesta Sporting Trophy (www.fiestasportingtrophy.be) of de RACB (www.racb.com).  

 

Naast de tweede editie van de Contest wilden geen van beide partners echter de winnaar van 

de eerste editie als een blok laten vallen. Anthony Martin en zijn co hadden immers op alle 

vlakken bewezen goede leerlingen te zijn. Bovendien engageerde het team zich reeds om in 

2008 opnieuw van start te gaan in de Belgische Ford Fiesta Sporting Trophy. Vandaar dat 

Ford en de RACB een manier wilden vinden om het nog jonge team een steuntje in de rug te 
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geven, onder de vorm van een nieuwe ervaring. De exacte details hiervan zullen later 

meegedeeld worden. Wij wensen het nog jonge team veel succes toe in hun nieuwe seizoen. 
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