Persbericht

Nico Verdonck: afspraak voor de 24 uren van Spa!
Tijdens het weekend van 26 en 27 juli 2014 verschijnt de Belgische coureur Nico Verdonck op het
circuit van Francorchamps als een van de favorieten aan de start van de ’24 uren van Spa’, de 4e
manche van de Blancpain Endurance Series.
Het team HTP Motorsport bij ALD Automotive, dat zich bekommert om de Mercedes SLS GT3
met het nr. 84, is nu bekend. Nico Verdonck zal met Harold Primat en Bernd Schneider rijden.
Deze laatste was de winnaar van de 24 uren van Spa verleden jaar.
HTP Motorsport, de grote winnaar van de 24 uren van Spa in 2013, heeft voor een Belgische
coureur gekozen om dit jaar hun succes te herhalen !
Na de eerste races van de wedstrijdenreeks op de circuits van Monza en Silverstone (en op 28 juni
op het circuit Paul Ricard) treedt Nico nu op voor eigen publiek en op vaderlandse bodem.
Nico Verdonck: “Spa-Francorchamps is een van mijn favoriete circuits. Zijn tracé met zijn vele heel
verschillende bochten is bijzonder ‘challenging’, zeker als je rekening houdt met het feit dat de
weersomstandigheden tijdens deze wedstrijd heel snel kunnen omslaan. Voor de race kan ik
rekenen op snelle teamgenoten die al hebben getoond dat ze uit het juiste hout gesneden zijn voor
een endurancerace en op een auto die ook al heeft bewezen wat hij waard is. Ik begin dus vol
vertrouwen aan deze belangrijke wedstrijd in mijn seizoen. Ik ben overigens de enige Belg die een
Mercedes aan de start brengt. Met de steun van al mijn fans, partners en alle medewerkers van
ALD Automotive wordt dit een onvergetelijk event.”

Wie is Nico Verdonck?
Nico Verdonck kan op 28-jarige leeftijd al op een mooi palmares terugblikken: 16 overwinningen,
37 podiumplaatsen, 4 pole positions en 4 snelste rondetijden in een wedstrijd.
Als 8-jarige maakt hij zijn debuut in de kartsport – een discipline die altijd zijn grote liefde zal
blijven. Op de kartcircuits verovert hij meerdere nationale en internationale titels. In 2003 maakt de
17-jarige Nico de overstap naar de ‘grote’ circuits, in de Formule Renault 1600-wedstrijden in het
Astromega-team van Mikke Van Hool. Hij wordt meteen vicekampioen in deze categorie. In 2007
pakt hij de derde plaats in het Duitse F3-kampioenschap en twee jaar later staat de nieuwe
‘Formula Le Mans’-reeks (sport-prototypes) op zijn agenda. Hij wordt met het Dams-team de
eerste Europese kampioen dankzij 9 overwinningen in 12 races!
Sindsdien bleven de successen van Nico Verdonck elkaar opvolgen:
* Europees kampioen Formula Le Mans, Dams in 2009
* Belgian Touring Car Champion (T3), DB Motorsport in 2010
* Winnaar van het BES-kampioenschap (Navarra), Vita4One in 2011
* Winnaar van de 12 uren BTCS, Team Neri in 2011
* Winnaar van de ADAC GT Masters (Spa), Lambda Performance in 2013
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Zijn motor? Alles wat ook maar een beetje naar competitie ruikt.
Zijn ambitie? Zich zo goed mogelijk voorbereiden op iedere race. Daar werkt hij elke dag aan. Hij
kan hiervoor rekenen op zijn persoonlijke trainer Lieven Maesschalck, “de beste persoon die mij
fysiek en mentaal in topconditie kan houden, zodat ik me volledig kan geven voor mijn sport.”
Naast autocoureur is Nico ook ondernemer in hart en nieren. Zo organiseert hij tussen de races
door incentives voor zijn partners, ondernemingen en particulieren. Hij is ook de officiële ‘test
driver’ voor AMG in opdracht van Mercedes in Brussel.
Als pedagoog besteedt Nico ook graag een deel van zijn tijd en energie aan jonge en
getalenteerde autobestuurders, die hun rijvaardigheden willen aanscherpen, zodat ze nog veiliger
en met nog meer plezier plaats nemen achter het stuur.
Feit is dat deze editie van de 24 uren zich als heel spannend aandient!
U kunt de wedstrijd live volgen op http://www.blancpain-gt-series.com/live
U kunt Nico Verdonck ook beter leren kennen op
www.nicoverdonck.be en https://www.facebook.com/pages/Nico-Verdonck/43298212515

POINT OF VIEW – ALD Automotive (Miel Horsten, CEO)
Sponsoring van autosport gaat voor ALD Automotive veel verder dan het plaatsen van een logo op
een racewagen.
Het logo op de auto maakt voor ons de connectie tussen onze klanten, onze medewerkers en het
raceteam en de piloten.
Voor ons bedrijf is het samen beleven van de race veel belangrijker dan het sportieve resultaat
alleen.
ALD AUTOMOTIVE heeft de laatste 11 jaar een traditie opgebouwd met zijn VIP hospitality.
Jaarlijks nodigen wij 750 klanten en 240 medewerkers met hun familie uit. Samen maken we van
de race in Spa enen onvergetelijk evenement.
De keuze voor HTP Motorsport en de verderzetting van onze samenwerking met Nico Verdonck
zijn zeer bewuste beslissingen. 2014 is een bijzonder jaar voor ALD AUTOMOTIVE. We zijn nu
nummer 1 in België op het valk van leasing en wagenparkbeheer. Wereldwijd hebben we sinds dit
jaar 1 miljoen voertuigen. Onze leiderschapspositie binnen de sector willen we extra in de verf
zetten door met het beste team samen te werken. HTP Motorsport regevierde immers vorig jaar in
Spa. Met de samenwerking met Nico knopen wij terug aan met onze succesvolle geschiedenis in
Spa.
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