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BENTLEY KONDIGT GROOTSTE RACEPROGRAMMA OOIT AAN

•	 Wedstrijden in de hele wereld voor Bentley Motorsport in 2016

•	 Fabrieksteam voegt Blancpain Sprint Series toe aan kalender

•	 Belg Wolfgang Reip wordt nieuwste Bentley Boy

Bentley Motorsport zal in 2016 deelnemen aan meer dan 90 prestigieuze GT-races 
in de hele wereld, dankzij het ruimere programma van zowel het fabrieks- als het 
klantenteam. Het Bentley Team M-Sport fabrieksteam zal nu deelnemen aan de 
volledige Blancpain GT Series en verwelkomt Wolfgang Reip in de line-up voor de 
Blancpain Endurance Series.

Na successen in de Blancpain Endurance Series in 2014 en 2015 zal het team met 
thuisbasis in Crewe nu ook deelnemen aan de Blancpain Sprint Series. Zo zullen 
Continental GT3’s strijden om het behoud van hun kampioenstitel en deelnemen aan 
de volledige Blancpain GT Series.

Daarnaast zal het team ook deelnemen aan de eerste SRO Intercontinental GT Challenge, 
met onder meer de 12-uursrace van Bathurst, de 24 Hous of Spa en de 12-uursrace 
van Sepang.

In de line-up van de Bentley Boys zijn 
er voor 2016 twee veranderingen. 
Vince Abril wordt gepromoveerd van 
het klantenteam naar een volwaardige 
positie in het fabrieksteam, en een 
tweede aanwinst voor het team is de 
Belg Wolfgang Reip, winnaar van de 
Blancpain Endurance Series in 2015.

“Wanneer je op zoek gaat naar een 
nieuwe rijder voor het fabrieksteam, kijk 
je uiteraard naar de beste piloten bij de 
concurrentie”, aldus Brian Gush, Bentley 
Motorsport-directeur. “De voorbije twee 
seizoenen hebben we vaak een verbeten 
strijd gevoerd met Wolfgang, dus 
nodigden we hem uit voor een test bij 
ons. We waren zeer onder de indruk van 
zijn prestaties en zijn verheugd hem te 
mogen verwelkomen als onze nieuwste 
Bentley Boy.”

De Bentley Continental GT3’s zullen buiten het programma van het fabrieksteam 
ook deelnemen aan de meest prestigieuze nationale kampioenschappen: de Blancpain 
Endurance Series, de Pirelli World Challenge, de GT Asia, de ADAC GT Masters en het 
Britse GT Championship, met klanten- en partnerteams die zorgvuldig geselecteerd 
worden door Gush.

24 maart 2016
B16/07N



Press Information

Mona El-Mahdi
Responsible for 
communication – Europe
mona.el-mahdi@bentley.co.uk
+49 (0)162 240 1547

Bentley Motors Ltd
Pyms Lane
Crewe
CW1 3PL

Sylvie Huwart
Responsible for 
communication – Belgium
sylvie.huwart@bentley-belgium.be
+32 (0)2 704 99 03

Bentley Belgium
Leuvensesteenweg 373
1932 Sint-Stevens-Woluwe
(Zaventem)

www.bentleymedia.com
communications@bentley.co.uk
@BentleyComms

“We hebben de teams die ons dit seizoen zullen vertegenwoordigen met grote zorg 
uitgekozen”, zegt Gush. “Als je naar onze teams en hun programma’s kijkt, kan ik met 
trots zeggen dat ze allemaal kans maken op de titel in het kampioenschap waarin ze 
aantreden. Dat is tenslotte waar Bentley hoort: bij de top, altijd.”

Terwijl het Bentley Team M-Sport zal deelnemen aan de Blancpain GT Series, zal de 
Britse fabrikant dit jaar zijn Bentley Team Abt Sportsline inzetten voor de 24 uur van 
de Nürburgring.

“Hoewel we dit jaar met het Bentley Team Abt Sportsline naar de 24 uur van de 
Nürburgring trekken, zullen het fabrieksteam en de steun van de fabrikant op hetzelfde 
hoge niveau blijven als de voorbije twee jaar. Een overwinning op dit legendarische 
circuit is voor ons merk belangrijker dan ooit.”

De eerstvolgende race op de kalender voor het Bentley Motorsport-fabrieksteam is de 
openingswedstrijd van de Blancpain GT Series in Misano op 8 april.

Line-up fabrieksteam:

Blancpain Endurance Series
Auto #7; Guy Smith (GB), Steven Kane (GB) en Vince Abril (MO)
Auto #8: Andy Soucek (ES), Maxime Soulet (BE) en Wolfgang Reip (BE)

Blancpain Sprint Series:
Auto #7: Steven Kane (GB) en Vince Abril (MO)
Auto #8: Andy Soucek (ES) en Maxime Soulet (BE)

Klantenteams/Door de fabriek ondersteunde teams:

- Bentley Team Absolute: GT Asia en Pirelli World Challenge
- Bentley Team Abt Sportsline: ADAC GT Masters en 24 uur van de Nürburgring
- Bentley Team Parker Racing: Blancpain Endurance Series en Brits GT Championship

De piloten aan het woord

Wolfgang Reip, auto #8: “Het is een ongelooflijke eer als nieuwste Bentley Boy te 
worden geselecteerd. Het is echt een droom die werkelijkheid wordt om met dit 
iconische en prestigieuze merk te mogen samenwerken. Ik heb reeds kennisgemaakt 
met Maxime, Andy en de ploeg van het Bentley Team M-Sport, en ik ben er zeker van 
dat we met dit sterke team kunnen meestrijden voor het kampioenschap.”

Andy Soucek, auto #8: “Het is fantastisch om Wolfgang te mogen verwelkomen als 
de nieuwste Bentley Boy. We zijn tenslotte maar met z’n zessen in de wereld, dit is 
dus heel speciaal. We wisten dat hij snel was, omdat we het reeds vaak tegen hem 
moesten opnemen, en zijn dus ook zeer blij dat hij bij de tests zo goed in het team 
paste. Dit is immers een teamsport, en het belang van een goede samenwerking 
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wordt vaak onderschat. Het is waarschijnlijk een van de meest belangrijke factoren 
voor het succes van een team.”

Guy Smith, auto #7: “We hebben het programma voor ons fabrieksteam dit jaar 
verdubbeld. Dit bewijst de toewijding van Bentley tot het GT-racen. Door deel te 
nemen aan de volledige Blancpain GT Series kunnen we de Continental GT3 nog 
verder ontwikkelen en testen, met zeer waardevolle uitgebreide gegevens voor onze 
klantenteams als resultaat.”


