Vrije tijd

Onze snelle belg
Met Jerome D’Ambrosio had België na 17 jaar nog eens een
Formule 1-rijder. Maar ons land heeft daarnaast nog heel wat ander
(inter)nationaal racetalent. Zoals de 25-jarige Nico Verdonck.

iemand van hen zich aanbiedt, zal ik me
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interview met Nico Verdonck
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Meer info:
www.nicoverdonck.be

Erelijst Formula Racing Series
2010 Touring Car Champion on BMW 320d of DB
Motorsport (11 races, 6 wins, 9 podiums)
2010 FIA-GT1 World Championship with Maserati MC12 of
Triple-H (3 races, 1 podium)
2010 Porsche Supercup Belgian GP race on guest car
(started 20th, ﬁnished 10th)
2010 Le Mans Series with HopePoleVisionRacing on FLM
car (5 races, 1 podium, 1 pole-position)
2010 Winner 25h Fun-Cup with M&M’s
2010 DTM-test for Mercedes-Benz
2009 First European Formula Le Mans Cup Champion
(DAMS)

meer power en met knopjes die je nog

worden. Nieuwe wagens testen voor

niet met de snelste wagen aan de start

2009 Historic victories ﬁrst two Formula Le Mans races

nooit hebt gezien. Bovendien rijdt die
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verscheen. Mijn respect voor Schumi is

2008 Italian F3 championship - 2nd until mid season

bolide sneller en remt hij anders. Dat was

Porsche, Ferrari of Aston Martin. Als

dus zeker intact gebleven.”

(DAMS team & team mate Gavin Cronje)

2007 German F3 championship - JB Motorsport - 3rd
2006 Zolder 24h - Porsche Bi-Turbo
2006 Spanish F3
2005 Roadster-Cup Spa-Francorchamps - 2 x 1st
2005 Zolder 24h - BMW Z3 Coupé
2005 Midland F1 Junior Team - F3
2005 Mini Cooper Challenge Championship - 3rd
2004 Winner of the International “Best Driving Style” award
2004 Racing and testing with Team Astromega (ex-team of
Fernando Alonso)
2004 Youngest driver ever in FIA International F-3000 (now
GP-2)
2003 Vice Champion Formula Renault 1600
2003 First Winner - RACB Formula Renault Academy
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