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Pour les dernières informations, photos et vidéos, rendez-vous sur www.fordpers.be, www.fordmedia.eu ou 

www.media.ford.com.   
Suivez-nous sur www.facebook.com/FordBelgium, twitter.com/FordBelgie, www.youtube.com/fordofeurope  

 

Mustang 1001: wereldrecord in zicht 

 Wereldrecordpoging: objectief om meer dan 1.000 Fords Mustang samen te brengen op 

Ford Lommel Proving Ground op de goede weg om een groot feest te worden 

 Meer dan 1.700 inschrijvingen bij de afsluiting op 20/8. Een comfortabele voorsprong op het 

huidige wereldrecord van 960 voertuigen in Toluca, Mexico op 3 december 2017  

 België doet er nog een schepje bovenop met een Mustang-choreografie  

 Het grootste event ooit gewijd aan de Ford Mustang in Europa 

 

Sint-Agatha-Berchem, 27 augustus 2019 – Ter gelegenheid van de 55ste verjaardag van de 
Ford Mustang, de populairste sportieve wagen in de autogeschiedenis, heeft de Europese 
'Pony Car' community zich gemobiliseerd. Met meer dan 1.700 ingeschreven voertuigen wordt  
het breken van het wereldrecord van 960 Mustangs in het Mexicaanse Toluca op 3 december 
2017 een formaliteit, als de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien.  
 

De Ford Mustang is bijzonder populair in de BeLux: relatief gezien worden er nergens in Europa 
meer van verkocht. Geen beter geplaatst land dan België dus om deze wereldrecordpoging te 
organiseren. De populariteit wordt voelbaar mede dankzij de FordStores in het hele land die 
Mustang-eigenaars mobiliseerden om deel te nemen aan dit unieke evenement. Onder de 
drijvende krachten tellen we ook Adelbert Engler van The Mustang Garage, wiens Europese 
adressenbestand een cruciale rol speelde in het hoge aantal inschrijvingen. Naast 50% van de 
geregistreerde deelnemers afkomstig uit België, zakken Mustang-eigenaars uit heel Europa af 
naar Lommel voor de Ford Mustang 1001 Parade. Onder meer uit Spanje, Zweden en het 
Verenigd Koninkrijk, over Polen en Zwitserland, zonder Nederland te vergeten.  
 
Deze enthousiaste community komt op 7 september samen op de uitzonderlijke site van Ford 
Lommel Proving Ground in Belgisch Limburg. De organisatie van het evenement kan rekenen 
op een uitstekende infrastructuur, die van de testterreinen waar alle voor Europa bestemde 
Fords op punt gezet worden op het vlak van duurzaamheid, technologie en rijdynamiek. De 
Ford Mustang 1001 Parade kan trouwens rekenen op de expertise en de ernst van het 
personeel van Ford Lommel Proving Ground, dat zich vrijwillig ten dienste stelt om van dit 
evenement een succes te maken! 
 
Trouw aan zijn «Go Further»-devies gaat Ford België een stapje verder dan enkel een parade 
van meer dan 1.000 Fords Mustang. De aanwezige voertuigen en hun eigenaars voeren ook 
een choreografie uit met enkele verrassingen.  
 

Media zijn uiteraard welkom op dit unieke evenement. Vooraf inschrijven is echter verplicht om 
toegang te krijgen tot de site. Contacteer hiervoor Julien Libioul - jlibioul@ford.com.  
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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 194,000 people worldwide. For more information regarding Ford, its products and Ford 
Motor Credit Company, 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 consolidated 
joint ventures and approximately 64,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 20 manufacturing facilities (13 wholly owned facilities and seven 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 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 
approximately 390 employees.  
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Contact: 
 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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