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F22 Launch Event 
Het Nederlandse familiebedrijf Donkervoort Automobielen zal 10 december aanstaande de 

F22 onthullen, een nieuwe, in beperkte oplage te produceren supercar. 

 
De tweedeurs, tweezits F22 zal de lichtste straatlegale supercar ter wereld zijn. Daarnaast zal hij, zoals 
je van een Donkervoort mag verwachten, garant staan voor splijtende prestaties en een ongekende 
rijbeleving.    
 
Hoewel de F22 in alles een Donkervoort is, luidt hij het begin in van een geheel nieuw tijdperk. Dat blijkt 
ook uit een serie baanbrekende innovaties op gebieden als lichtgewicht-technologie, design, emissies, 
actieve en passieve veiligheid, en praktische oplossingen in het interieur.  
 
De F22 belooft sneller te zijn dan zijn legendarische voorganger, de D8 GTO, en toch minder brandstof te 
verbruiken. Ook zijn topsnelheid zal hoger zijn en wie wil weten hoe meer dan 2G aanvoelt in een bocht, 
is bij de F22 aan het perfecte adres. 
 
Hoewel de F22 groter is dan de D8 GTO en het chassis over meer dan twee keer zoveel torsiestijfheid 
beschikt, blijft Donkervoort uiteraard trouw aan de principes die het merk zo typeren - zo weegt de F22 
aanzienlijk minder dan 800 kilo.  
 
De F22 is het resultaat van een ontwikkelingstraject dat vijf jaar geleden werd opgestart door Managing 
Director Denis Donkervoort, de zoon van oprichter Joop Donkervoort, die vorig jaar het stokje van Joop 
overnam en met de F22 een bijzonder krachtig visitekaartje aflevert. De onthulling zal online 
plaatsvinden vanuit het hoofdkwartier van Donkervoort in Lelystad.  
 
“Je kunt ervan uitgaan dat de F22 sneller is dan de D8 GTO,” laat Denis Donkervoort weten. 
 
“De F22 is eerst en vooral een auto voor de openbare weg – we hadden ons blind kunnen staren op 
rondetijden, maar hebben de prioriteiten juist gelegd bij rijbeleving, progressieve handling en rijplezier. Al 
zul je er nog steeds héél snelle rondetijden mee kunnen neerzetten.” 
 
“De reden van alle vooruitgang, en ook van de duurzaamheid en de lage uitstoot, is eigenlijk zó simpel: 
het draait allemaal om gewicht.” 
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Een groot deel van het plezier is ongetwijfeld te danken aan de nieuwe handmatige versnellingsbak met 
rev-matching en flat-shifting, en de geheel nieuwe actieve wielophanging.  
 
Donkervoort heeft de afgelopen weken via de sociale media schetsen van de F22 laten zien, waarin 
hints zaten naar vleugels over de achterwielen en een innovatief ontwerp voor het dak. Ook beloofde het 
merk dat de productie-F22 de verwachtingen van klanten en liefhebbers zal overtreffen. 
 
De F22 is ontworpen door Donkervoorts eigen ontwerpteam en wordt gekenmerkt door gedurfde 
nieuwe lijnen én trouw aan de traditionele Donkervoort-waarden, met subtiele verwijzingen naar 
klassieke Donkervoorts uit het verleden, waaronder de roemruchte D8 GT. 
 
Klik hier om je te registreren voor het Launch Event op 10 december. 
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Over Donkervoort Automobielen: 
Joop Donkervoort richtte Donkervoort Automobielen op in 1978. Inmiddels heeft zoon Denis de leiding 
overgenomen van het in Lelystad gevestigde bedrijf. In de loop der jaren verkocht het bedrijf, dat meer 
dan vijftig medewerkers in dienst heeft, ruim 1.500 auto’s. Het verdiende geloofwaardigheid als 
sportwagenmerk door met de D10 in 1988 het Wereldacceleratierecord te verbreken. Met de D8 270 RS 
werd in 2005 het ronderecord op de Nürburgring Nordschleife op 7:14:89 gezet. Inmiddels omvat het 
gamma van Donkervoort Automobielen auto’s die gericht zijn om comfortabel rijplezier, maar ook 
modellen die puur op het circuit gericht zijn. Het merk staat niet alleen bekend om pure snelheid, maar 
ook om de aandacht voor details. 
 
Kijk voor meer informatie op www.donkervoort.com 
 
Volg Donkervoort op sociale media om op de hoogte te blijven: 
Facebook: www.facebook.com/DonkervoortCars 
Instagram: www.instagram.com/donkervoortcars 
Twitter: www.twitter.com/Donkervoort 


