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Bentley Motorsport bevestigt piloten voor 2016

-  Jonge Monegask en Blancpain Sprint Series-kampioen Vincent Abril 
promoveert tot fabrieksrijder 

-  Hij zal samen met de Britse gevestigde waarden Guy Smith en Steven 
Kane de wagen met nummer 7 bemannen 

-  De Belg Maxime Soulet, de Spanjaard Andy Soucek en de Duitse 
Maximilian Buhk tekenen opnieuw voor wagen nummer 8

Bentley Motorsport gaat verder met de voorbereidingen van het seizoen 2016 en bevestigt 
nu de piloten, met de 20-jarige Monegask Vincent Abril als nieuwe fabrieksrijder. Vincent Abril, 
die zich recent tot kampioen kroonde in de Blancpain Sprint Series 2015 samen met huidig 
Bentley Boy en teamgenoot bij Bentley Team HTP Maximilian Buhk, promoveert in 2016 van 
het klantenteam naar het officiële Bentley Motorsport-team. Onze landgenoot Maxime Soulet 
begint aan zijn tweede jaar op rij als Bentley Boy.

Abril zal de Continental GT3 met startnummer 
7 delen met de Britse Bentley Boys Guy Smith 
en Steven Kane, die beiden opnieuw tekenden 
bij het team. Hun eerste race samen wordt de 
12-uursrace van Sepang in december, voor ze 
beginnen aan het seizoen 2016, waarin Bentley 
Team M-Sport voor het derde jaar aantreedt in 
de Blancpain Endurance Series. 

Het dynamische trio Andy Soucek (Spanje), 
Maxime Soulet (België) en Maxi Buhk (Duitsland) 
bemant in 2016 opnieuw de andere Continental 
GT3, na een sterk seizoen 2015. 

Bentley Motorsport-directeur Brian Gush ver-
klaart: 
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"Voor een piloot met het talent van Vincent is de toetreding tot het fabrieksteam een logische stap. Wij 
waren zeer onder de indruk van zijn prestaties vorig jaar met Bentley Team HTP, zijn kampioenschaps
titel was de bekroning van een sterk en constant seizoen. Wonderhouden nauwe banden met onze 
klantenteams, en de uitwisseling van talent onderling is een van onze kernprincipes voor succes. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat Vincent een grote meerwaarde zal bieden voor onze gevestigde waarden 
Steven en Guy en ik kijk ernaar uit om te zien wat ze samen kunnen realiseren."

"Het loont de moeite om onze lineup voor wagen nummer 8 te behouden. Andy, Maxime en Maxi 
vormden in de voorbije maanden een bijzonder sterk team en ze hebben alledrie getoond dat ze zeer 
snel zijn. Wij verwachten veel van hen in het komende jaar."

"Ik wil graag Andy Meyrick bedanken voor zijn werk voor het team in de afgelopen twee jaar. Hij was 
een toegewijd piloot met wagen nummer 7 en heeft ons geholpen om de Continental GT3 te ontwik
kelen tot de winnende bolide die hij vandaag is. Wij zullen contact houden met Andy en ik hoop dat 
we hem binnenkort weer terugzien achter het stuur van een Bentley op het circuit."

Vincent Abril zei: 
"Het was een erg goed jaar voor mij, en na de titel in de Sprint Series is mijn promotie naar Bentley 
Motorsport een volgende grote stap. Ik ben iedereen bij Bentley Team HTP en Maxi Buhk in het 
bijzonder dankbaar dat ze mij de kans hebben gegeven om dit seizoen te winnen. Ik kan niet wachten 
om samen met twee getalenteerde en ervaren piloten als Steven en Guy te gaan racen. Ik kijk ernaar 
uit om samen met hen voluit voor de titel te gaan, maar niet om met Maxi de strijd aan te gaan op 
het circuit!"


