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Anthony Martin (22) winnaar van Ford RACB-talentenjacht 
  
 
  
Brugge, 18 februari 2007 - Na afloop van een spannende finale werd Anthony Martin (Bombaye) 
uitgeroepen tot winnaar van de eerste uitgave van de Ford RACB Rally Contest. Deze 22-jarige 
student marketing won nipt van Olivier Van Oost (Loppem) en Kristof Van Tricht (Westmeerbeek). 
  
Zowel in de tweede selectieronde als tijdens de uiteindelijke finale tegen Olivier Van Oost en Kristof 
Van Tricht, stak Anthony Martin er met kop en schouders bovenuit. 
  
Anthony Martin mag zich dan ook opmaken voor een volledig seizoen in de Ford Fiesta Sporting 
Trophy, dat begint met de TAC Rally op 7 april. Ondertussen zal hij achter het stuur van een Fiesta 
Trophy een eerste ervaring opdoen in de Ardenne Bleue-East Belgian Rally, de openingsmanche van 
het BK Rally, die plaatsvindt tijdens het weekend van 3 en 4 maart.  
  
Voor Martin, die eerder al ervaring opdeed in enkele regionale wedstrijden, worden het drukke dagen, 
want dit weekend begint hij meteen aan de verkenningen van de Ardenne Bleue. 
  
“Ik realiseer nog niet goed wat mij hier overkomt,” hapte de winnaar naar lucht toen hij uit de handen 
van voormalig Europees en Belgisch Kampioen Robert Droogmans de sleutel van de Fiesta Sporting 
Trophy overhandigd kreeg. “Uiteraard droomde ik van het stuur dat er te winnen was, maar ik wist 
dat ik voor een moeilijke opdracht stond. Er waren vandaag twintig kandidaten.” 
  
Met de eerste uitgave van de Ford RACB Rally Contest scoorden Ford en RACB alvast hoge cijfers. 
Na de aankondiging van de Contest ontvingen Ford & RACB immers zo'n 350 inschrijvingen. 
Hiervan werden 120 kandidaten weerhouden voor een eerste selectieronde. Van die 120 deelnemers 
kregen slechts de 20 beste een plaats in de finale. In die finaleronde werd rekening gehouden met de 
scores op zowel de theoretische als de praktische tests. In de superfinale tot slot werd een top 3 
opgesteld, voornamelijk op basis van de snelste rijtijden. 
  
Het is nu al zeker dat Ford en RACB de Ford RACB Rally Contest in 2008 herhalen en opnieuw op 
zoek gaan naar jong talent tussen 18 en 23 jaar. 
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