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Bentley bevestigt namen voor Bathurst 12 Hour

-  Twee Bentleys Continental GT3 klaar voor openingsrace van het 
seizoen 2015

- Vier professionele fabrieksrijders en twee amateurrijders

- Guy Smith, Steven Kane en Matt Bell starten met wagen nr. 10

- Andy Soucek, Maximilian Buhk en Harold Primat in wagen nr. 11

Bentley Motorsport heeft de namen bekendgemaakt van de zes piloten die aan de start 
 verschijnen in de openingsrace van het seizoen 2015 voor Bentley, de Liqui-Moly Bathurst 
12 Hour (Australië, 6 tot 8 februari). Het reglement van deze 12-urenrace bepaalt dat iedere 
wagen bemand moet worden door een team bestaande uit professionele en amateurpiloten. 
De kleuren van Bentley worden verdedigd door vier van de Bentley Boys – Guy Smith, Steven 
Kane, Andy Soucek en Maximilian Buhk – en twee zogenaamde 'Silver'-rijders, Matt Bell en 
Harold Primat.

26 januari 2015
B15/03N



2

De Bathurst 12 Hour is de eerste race in een druk seizoen voor Bentley Motorsport. Drie door 
de fabriek ondersteunde teams zullen met de Continental GT3 deelnemen aan vijf kampioen-
schappen wereldwijd. Het officiële fabrieksteam trekt ten strijde in de Blancpain Endurance 
Series en tijdens de 24 Uren van de Nürburgring.

Bentley Motorsport-directeur Brian Gush: "Het hele team kijkt vol verwachting uit naar de start van 
het seizoen. De openingsrace in Bathurst vormt zeker een uitdaging, maar we hebben een grondige 
voorbereiding achter de rug en zowel de wagens als de piloten zijn er klaar voor. De Continental GT3 
kan sterk presteren op het circuit van Mount Panorama, en mits een efficiënte afstelling is een goed 
resultaat zeker haalbaar. De Bathurst 12 Hour is stilaan uitgegroeid tot een van de grote uithoudings-
races wereldwijd en ik ben dan ook verheugd om hier voor het eerst aan de start te verschijnen."

Guy Smith en Steven Kane krijgen in de Continental GT3 met startnummer 10 het gezelschap 
van hun Britse landgenoot Matt Bell, die eerder al samen met Steven Kane deelnam aan het 
 seizoen 2013 van de Blancpain Endurance Series. Steven Kane: "Bathurst is een boeiende uitdaging, 
zowel voor de wagen als voor ons. Voor de passage over de top is een uiterste precisie vereist, maar 
de Bentley is zo evenwichtig dat we daar zou moeten kunnen aanvallen. Ik kijk er ook naar uit om 
opnieuw met Matt te racen en ik denk dat we veel kans maken op een sterk resultaat."

In de wagen met nummer 11 delen de nieuwe Bentley Motorsport-rijders Andy Soucek en 
Maximilian Buhk het stuur met ervaren GT3-piloot Harold Primat, die net als Maximilian ook rijdt 
voor het nieuwe Europese Bentley Team HTP dat gesteund wordt door de fabriek. De Bathurst 
12 Hour wordt voor de drie rijders hun eerste race in de Continental GT3, en ze kijken uit naar 
die ervaring, zoals Maximilian Buhk uitlegt: "Na de winterstop zijn we helemaal klaar om weer te 
gaan racen. De overstap naar Bentley is bijzonder spannend, en we willen in Bathurst doen wat we het 
hele seizoen voor ogen hebben – zorg dragen voor de wagen maar tegelijk snel zijn en voorin finishen. 
Harold en ik eindigden hier vorig jaar nipt op de tweede plaats, het is dus logisch dat we dit jaar op 
één willen uitkomen."

Het raceverloop voor Bentley kan gevolgd worden via de Twitterfeed @BentleyComms of op 
www.bentleymedia.com.


