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Herdenking Gill - 25 jaar later...

Ricordando Gill - 25 anni dopo

bloemstuk neerleggen aan de gedenksteen van de Kleine Vliegende 
Canadees. Iedereen van harte welkom.
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Tussen 17h30 en 
18h00 samenkomst 
aan de Controletoren 
van het circuit Zolder. 
Rond 18h00 wande-
len wij naar de Gil-
les Villeneuve-bocht 
voor de herdenkings-
plechtigheid van de 
piloot die nog steeds 
een plaats heeft in 
ons hart. In naam 
van alle Fans en Fer-
raristi zullen wij een

Raduno alla Torre di Con-
trollo del circuito di Zolder 
fra le ore 17.30 - 18.00. 
Alle ore 18.00 passeggia-
ta in gruppo verso la curva 
Villeneuve per la comme-
morazione del pilota che 
rimane nei nostri      cuori. 
In nome di tutti i Fans e 
Ferraristi sarà posato un 
fiore presso la lapide del 
Piccolo Canadese Volante.



“Jawel, sommigen noemden hem een stuntpiloot, anderen een 
mafkees. De dag dat ik hem aanwierf - hij kwam uit het snow-
board-milieu - kreeg ik bergen kritiek te verwerken. En toen ik 
hem vergeleek met Tazio Nuvolari, ontstond er een hele heisa 
rond Gilles. Met zijn mildheid, zijn hartstochtelijkheid veroverde  
hij de harten van menig autosportliefhebber. Door zijn vernie-
lend rijgedrag, steeds de wetten van de fysica tartend, maalde 
hij versnellingsbakken, cardanassen, remmen en koppelingen. 
Hieruit leerden wij om de wagen steeds te verbeteren en de pi-
loot in staat te stellen zich te verdedigen bij het opduiken van 
een onverwacht obstakel. Hij was een strijdlustig kampioen. Hij 
schonk, of beter hij droeg bij aan de bekendheid van het merk 
Ferrari. Ik hield van hem.”

Enzo Ferrari.
(vrije vertaling door SFC-Genk uit het boek “Piloti che Gente” van Enzo Ferrari
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Quella di Villeneuve fu un’assunzione a sorpresa, che scateno’ 
un plebiscito di critiche, forse giustificate in quel momento. Di 
Gilles, avevo avuto informazioni da un amico che risiede in Ca-
nada, da Chris Amon e da Walter Wolf che si era valso di lui per 
alcune gare della categoria Can Am. Lo vidi poi in televisione, 
in corsa a Silverstone su una McLaren. La sua origine era cu-
riosa: idolo delle motoslitte e vincitore del campionato Atlantic. 
Assunsi la decisione di ingaggiarlo, indotto dalla convinzione 
che con un’adeguata preparazione è possibile, se esistono predi-
sposizioni e talenti naturali, “costruire” un pilota.
Villeneuve, con il suo temperamento, conquisto’ subito le folle e 
ben presto divento’... Gilles! Si, c’è chi lo ha definito “aviatore” 
e chi lo valutava svitato, ma con la sua capacità “distruttiva” 
che aveva nel pilotare le macchine, macinando semiassi, cam-
bi di velocità, frizioni, freni, ci insegnava cosa bisognava fare 
perché un pilota potesse difendersi in un momento imprevedibi-
le, in uno stato di necessità. E stato campione di combatttività 
e ha regalato, ha aggiunto tanta notorietà alla Ferrari. Io gli 
volevo bene.
Enzo Ferrari.

(dal libro Piloti che Gente - Enzo Ferrari)

“Jawel, sommigen noemden hem een stuntpiloot, anderen een 
mafkees. De dag dat ik hem aanwierf - hij kwam uit het snow-
board-milieu - kreeg ik bergen kritiek te verwerken. En toen ik 
hem vergeleek met Tazio Nuvolari, ontstond er een hele heisa 
rond Gilles. Met zijn mildheid, zijn hartstochtelijkheid veroverde  
hij de harten van menig autosportliefhebber. Door zijn vernie-
lend rijgedrag, steeds de wetten van de fysica tartend, maalde 
hij versnellingsbakken, cardanassen, remmen en koppelingen. 
Hieruit leerden wij om de wagen steeds te verbeteren en de pi-
loot in staat te stellen zich te verdedigen bij het opduiken van 
een onverwacht obstakel. Hij was een strijdlustig kampioen. Hij 
schonk, of beter hij droeg bij aan de bekendheid van het merk 
Ferrari. Ik hield van hem.”

Enzo Ferrari.
(vrije vertaling door SFC-Genk uit het boek “Piloti che Gente” van Enzo Ferrari

SCUDERIA FERRARI CLUB

GENK

Quella di Villeneuve fu un’assunzione a sorpresa, che scateno’ 
un plebiscito di critiche, forse giustificate in quel momento. Di 
Gilles, avevo avuto informazioni da un amico che risiede in Ca-
nada, da Chris Amon e da Walter Wolf che si era valso di lui per 
alcune gare della categoria Can Am. Lo vidi poi in televisione, 
in corsa a Silverstone su una McLaren. La sua origine era cu-
riosa: idolo delle motoslitte e vincitore del campionato Atlantic. 
Assunsi la decisione di ingaggiarlo, indotto dalla convinzione 
che con un’adeguata preparazione è possibile, se esistono predi-
sposizioni e talenti naturali, “costruire” un pilota.
Villeneuve, con il suo temperamento, conquisto’ subito le folle e 
ben presto divento’... Gilles! Si, c’è chi lo ha definito “aviatore” 
e chi lo valutava svitato, ma con la sua capacità “distruttiva” 
che aveva nel pilotare le macchine, macinando semiassi, cam-
bi di velocità, frizioni, freni, ci insegnava cosa bisognava fare 
perché un pilota potesse difendersi in un momento imprevedibi-
le, in uno stato di necessità. E stato campione di combatttività 
e ha regalato, ha aggiunto tanta notorietà alla Ferrari. Io gli 
volevo bene.
Enzo Ferrari.

(dal libro Piloti che Gente - Enzo Ferrari)



SCUDERIA FERRARI CLUB

GENK

Een getuigenis : 
Die bewuste zaterdag van 8 mei 1982 was ik aanwezig op het circuit van Zolder. Ik werkte er 
als vrijwilliger in het team van Paddockcommissarissen. Ik zie nog steeds het beeld van Gilles, 
die in zijn Ferrari voorbijraast langs de tribunes in een laatste poging om de pole te pakken te 
krijgen. Hij was erop gebeten om minstens een betere tijd neer te leggen dan zijn teamgenoot 
Didier Pironi. Iedereen herinnert zich nog hun ruzie in Imola, veertien dagen eerder. Plots zie ik 
in de verte op Sacramentsheuvel de baancommissarissen zwaaien met hun gele vlaggen. Ik hoor 
dat er een zwaar ongeval is gebeurd met een Ferrari. Enkele ogenblikken later, komt Didier de 
pits binnengereden. Ja dan is het Gilles geweest. Mijn eerste gedachten zijn : hij zal weer iets 
gelijkaardigs gedaan hebben als in Imola het jaar voordien, waarschijnlijk komt hij eraf met een 
gebroken been of arm. Doch deze gedachte werd onmiddellijk afgebroken nadat een collega 
vanuit de ingang van de Controletoren mij toeriep om alle leden van ons team bijeen te roepen, 
gezien het een zeer ernstig ongeval was. Hij had de beelden van de TV gezien. In een mum 
van tijd vertrok de toenmalige directeur Maurice Beliën, vergezeld door Marco Piccinini naar de 
plaats van het onheil. Carletti, ing. bij het Ferrari-team, kwam mij vragen naar welk ziekenhuis 
hij zou gebracht worden. Ik antwoordde : breng hem naar het Gasthuisberg in Leuven, daar is 
hij in de beste handen. Doch tevergeefs, enkel uren later vernemen wij via een intern communi-
qué dat hij klinisch dood is en dat er later in de avond een persbericht zal volgen. 
Gilles, ik heb nog altijd de Villeneuve-koorts.  
Giulio G.

Una testimonianza :
Quel sabato pomeriggio del 8 maggio 1982 mi trovavo a Zolder. Ero membro del team dei Com-
missari del Paddock. A tutt’oggi ho ancora l’immagine in mente di Gilles che transita con la sua 
Ferrari davanti alle tribune in un ultimo tentativo di strappare la Pole per il GP del Belgio. Voleva 
a tutti i costi almeno battere il tempo di Didier Pironi, con il quale non si parlava più dopo i fatti 
di Imola. Tutto d’un colpo vedo sulla salita Sacramentsheuvel i commissari agitare le bandiere 
gialle. Sento dagli altoparlanti che è successo un incidente e che una Ferrari sarebbe coinvolta. 
Alcuni instanti dopo vedo arrivare ai box Didier Pironi. Allora è Gilles. Il mio primo pensiero è 
che Gilles ha combinato di nuovo “una delle sue”, tipo l’incidente alla Tosa dell’anno primo. Se la 
scamperà con qualche frattura alle gambe o bracce. Ma questo pensiero viene immediatamente 
soffocato dall’urlo di un mio collega con l’ordine di radunare gli altri membri del nostro team. Mi 
dice anche : l’incidente è grave, ho visto tutto in TV. In un attimo vedo partire il direttore del cir-
cuito, Maurice Beliën, insieme a Marco Piccinini in direzione del luogo dell’accaduto. Mi si avvicna 
l’ing. Carletti chiedendomi dove lo portano. Gli rispondo che il miglior ospedale è il Gasthuisberg 
di Louvania. Purtroppo era già troppo tardi, alcune ore dopo riceviamo un comunicato interno 
che lui è clinicamente deceduto e che seguirà un comunicato stampa verso sera. 
Gilles, ho ancora la febbre Villeneuve. 
Giulio G.
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